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1. TYTUŁ                                                             
 

 

 

 

 

Niniejsze opracowanie zawiera: 

Program Informatyzacji Gminy 

Miasta Rzeszów  

w latach 2010 – 2013 

 

 

Rzeszów, aktualizacja – lipiec 2011 r. 
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2. OPIS PROGRAMU.  
 

2.1. Cele Programu 

Program Informatyzacji Gminy Miasta Rzeszów  określa cele oraz priorytety rozwoju informatyzacji 

Gminy,  jednostek organizacyjnych Gminy oraz wskazuje poprzez jakie działania i konkretne projekty 

teleinformatyczne wdrożyć narzędzia sprzyjające rozwojowi społeczeństwa informacyjnego Gminy 

Miasta Rzeszów oraz współpracujących z nim gmin aglomeracji rzeszowskiej. Jest on powiązany z 

regulacjami zawartymi w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2011 – 2015 oraz w Strategii 

Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013. 

Są to: 

a) powszechny dostęp do informacji za pośrednictwem Internetu na terenie Gminy, 

b) informatyzacja administracji w jednostkach podległych Gminie, 

c) edukacja informatyczna mieszkańców Gminy. 

 

 

Cel generalny: 

Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Rzeszów. 

 

Cele nadrzędne: 

1. Przygotowanie społeczeństwa Gminy Miast Rzeszów do szybkich przemian technologicznych, 

społecznych i gospodarczych związanych z tworzeniem się społeczeństwa opartego na wiedzy. 

2. Stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji samorządowej Gminy z 

wykorzystaniem narzędzi w postaci portali e-usług internetowych i szerokopasmowych sieci 

teleinformatycznych. 

3. Wykorzystanie praktycznych zastosowań zdalnej, elektronicznej obsługi obywatela i firm - w celu 

ułatwienia dostępu do informacji oraz uproszczenia i przyśpieszenia załatwiania spraw 

administracyjnych w Gminie. 

4. Stworzenie efektywnych procesów zdalnej elektronicznej obsługi osób i instytucji oraz mechanizmów 

sprawnego zarządzania Gminą poprzez wykorzystanie szerokopasmowej miejskiej sieci internetowej i 

wdrożenie elektronicznych platform dostępu do e-usług. 

5. Poprawa warunków życia społeczności lokalnej poprzez rozwój i powszechne wykorzystywanie 

usług opartych na technologiach teleinformatycznych. 

6. Podniesienie umiejętności mieszkańców w korzystaniu z usług opartych na technologiach 

teleinformatycznych, będących czynnikami optymalizującymi i ułatwiającymi funkcjonowanie jednostki i 

grup społecznych w Gminie. 

7. Poprawa warunków funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy poprzez podniesienie jakości 

i szybkości świadczonych usług oraz wzrost ich innowacyjności. 
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8. Stworzenie warunków do szybkiego i zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Rzeszów poprzez 

wdrożenie współczesnych technik społeczeństwa opartego na wiedzy. 

 

 

 

Cele szczegółowe: 

1. Wdrożenie systemu zestandaryzowanych usług publicznych w oparciu o technologie SI,  w 

szczególności -  wdrożenie elementów  systemu informacyjnego pod nazwą PSeAP – Podkarpacki 

System e-Administracji Publicznej w części przeznaczonej dla Gminy Miasta Rzeszów. 

2. Rozwój koncepcji przyjaznego społeczeństwu wirtualnego Urzędu w ramach projektu PSeAP. 

3. Uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw w Gminie Miasto Rzeszów poprzez 

dostęp do właściwych formularzy elektronicznych na platformie BIP, ePUAP, PSeAP. 

4. Racjonalizacja mechanizmów biurokratycznych i kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta poprzez 

elektroniczny obieg dokumentów, informacji i zadań w ramach systemu PSeAP. 

5. Zwiększenie efektywności prowadzonych działań w sferze dochodów i wydatków poprzez 

informatyczną kontrolę nad finansami. 

6. Ułatwienie dostępu do Urzędu Miasta, poprzez publikowanie procedur załatwiania spraw, również 

z wykorzystaniem informatyki (Internet, relacyjne bazy danych). 

7. Rozwój systemów bezpieczeństwa danych. 

8. Upowszechnianie dostępu do informacji globalnej poprzez tworzenie publicznych punktów dostępu 

do Internetu w ramach budowy sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – etap 2. 

9. Promocja lokalnej społeczności w zakresie gospodarki, turystyki i kultury, w Polsce i na świecie. 

10. Tworzenie ułatwień dla młodzieży, osób bezrobotnych i dokształcających się, poprzez dostęp do 

technologii informacyjnych i bezpłatnych szkoleń. 

11. Tworzenie podstaw do dalszego rozwoju zastosowań technologii informatycznych w zakresie 

zarządzania infrastrukturą gminną, w tym w szczególności dla powstającego informatycznego systemu 

integrującego zarządzanie transportem publicznym miasta Rzeszowa i okolic. 

12. Przygotowanie Urzędu Gminy do komunikacji z zewnętrznymi systemami baz danych poprzez 

platformę ePUAP oraz do funkcjonowania w zgodności z obowiązującym prawem. 

13. Promocja narzędzi internetowych w mieście i regionie. 

 

 

Cele powyższe są realizowane z wykorzystaniem dofinansowania ze środków UE w ramach 

konkretnych projektów. Są to  

– w zakresie e-usług – „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP” 

- w zakresie infrastruktury sieci szerokopasmowej – „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej 

ResMAN - etap II”. 
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Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 

PSeAP 
 

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) jako skuteczne narzędzie dostępu 

obywateli do informacji sektora publicznego, ma umożliwić komunikowanie się obywateli z 

sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także  zapewnić 

podniesienie efektywności działania administracji samorządowej na terenie województwa 

podkarpackiego. 

Zasadniczym celem projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" jest 

zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia. W tym przypadku Gminy Miasta Rzeszów 

możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą 

elektroniczną, dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracji, wprowadzeniu 

zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacji 

infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Efektem realizacji ww. celu 

będzie m.in. podniesienie atrakcyjności regionu i Miasta Rzeszów dla inwestorów 

zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności dotyczącej rozpoczęcia i prowadzenia 

działalności gospodarczej, prowadzącej do wzrostu krajowej i międzynarodowej 

konkurencyjności gospodarki województwa podkarpackiego. Ponadto zakłada się istotny 

wpływ tego projektu na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa. 

Realizacja rozwiązań będących przedmiotem projektu wymusi rozwój infrastruktury łącz 

telekomunikacyjnych na tym obszarze. 

 

Projekt ukierunkowany jest na: 

podniesienie efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych 

dla obywateli, 

zawiązanie w oparciu o realizowany projekt - sieci współpracy samorządów w zakresie 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu, 

zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej – w tym w Gminie Miasto Rzeszów 

infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, która pozwoli 

na wdrażanie projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie, 

spełnienie prawnych zobowiązań wynikających z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne m.in.: wnoszenie podań w formie 

elektronicznej, elektroniczna skrzynka podawcza, urzędowe poświadczenie odbioru, 

repozytoria formularzy elektronicznych, podpis elektroniczny. 

 

Cele projektu są więc spójne z celem nadrzędnym III osi priorytetowej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a sam projekt wykazuje 
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regionalny zasięg oddziaływania zapewniając mieszkańcom Podkarpacia możliwości 

korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Ponadto 

projekt jest zgodny z Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 

2020 oraz Strategią Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  

Przedsięwzięcie stanowi uzupełnienie realizacji założeń projektu kluczowego pn.: 

„Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej" przewidzianego do realizacji w ramach II osi 

priorytetowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Jego realizacja zapewni 

mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa możliwość 

korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług 

świadczonych elektronicznie. Umożliwi również efektywną wymianę danych pomiędzy 

samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i 

innymi instytucjami publicznymi oraz między podmiotami gospodarczymi. 

Powstanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Wschodniej jest kluczowym warunkiem, 

aby obywatele, przedsiębiorcy i administracja publiczna mogły czerpać korzyści z 

możliwości, jakie oferuje społeczeństwo informacyjne. 

 

Integracja PSeAP z platformą ePUAP 

 

PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej ma stanowić wspólną 

platformę e-Administracji województwa podkarpackiego, w tym Gminy Miasta Rzeszów, 

zintegrowaną z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) realizowaną 

przez MSWiA.  

ePUAP jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów 

(usług wspólnych platformy), instytucje publiczne mogą udostępniać usługi oparte na 

elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem ( w szczególności pomiędzy 

przedsiębiorstwami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez 

pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.  Integracja PSeAP-u z ePUAP-em  umożliwi 

urzędom administracji samorządowej Podkarpacia pełne wykorzystanie możliwości platformy 

ePUAP i w rezultacie zapewni mieszkańcom województwa podkarpackiego możliwość 

realizacji spraw urzędowych on-line. 

Podstawowym zadaniem PSeAP jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia, w tym 

mieszkańcom Miasta Rzesżów dostępu do e-usług publicznych realizowanych przez 

administrację samorządową różnych szczebli. Usługa publiczna to działalność polegająca na 

dostarczeniu obywatelom wartości, które nie mają charakteru materialnego. Nowoczesnym 

podejściem do definiowania usług publicznych jest podejście procesowe (w przeciwieństwie 

do tradycyjnego podejścia zadaniowego). Zgodnie z tym  podejściem usługa wiąże się 

zwykle  z procesem, którego dotyczy. Proces administracji publicznej to łańcuch   

sekwencyjnych czynności powiązanych ze sobą, którego celem jest realizacja zadań jednostki 

administracji publicznej. Usługi publiczne można w różny sposób klasyfikować. Ze względu 

na potrzeby niniejszego opisu przyjęto następujące dwie klasyfikacje.  
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Pierwsza to podział usług ze względu na adresata, będą to więc: 

1. Usługi publiczne dla obywateli. 

2. Usługi publiczne dla organizacji społecznych i biznesowych.  

      

Drugi podział usług związany jest z poziomem realizacji procesu którego usługa 

dotyczy, będą to więc następujące poziomy: 

      Poziom 1. – informacyjny oznacza dostępność on-line (bezpośrednio w czasie rzeczywistym) 

informacji niezbędnej do rozpoczęcia jakiegoś procesu. 

      Poziom 2. – jednokierunkowy, oznacza możliwość pobierania formularzy z oficjalnej strony 

podmiotu publicznego, aby po wydrukowaniu móc rozpocząć proces związany z daną 

usługą.  

      Poziom 3. – dwukierunkowy, oznacza możliwość wypełnienia formularza na oficjalnej stronie 

podmiotu publicznego, niezbędny jest wtedy system identyfikacji osoby. 

      Poziom 4. – w pełni elektroniczny transakcyjny system, udostępniający usługi w całości 

poprzez sieć, włączając podejmowanie decyzji oraz dostarczanie jej. Nie jest potrzebna 

forma papierowa na żadnym etapie realizacji usługi. 

 

Dostęp klientów urzędu do usług świadczonych za pośrednictwem ePUAP oraz dostęp 

urzędów świadczących te usługi do zasobów sieci Internet, zapewnione będą poprzez  

wdrożenie infrastruktury sieciowej, zabezpieczającej punkt styku z siecią Internet w każdej 

lokalizacji JST objętej projektem. 

Funkcjonalności teleinformatyczne, umożliwiające wydajną obsługę społeczeństwa 

informacyjnego na szczeblu lokalnym oraz regionalnym zrealizowane będą poprzez: 

a) budowę nowoczesnej infrastruktury sieci lokalnych; 

b) zestawienie sieci rozległych w oparciu o technologię VPN. 

Odpowiednia wydajność i funkcjonalność procesów świadczenia usług publicznych w sferze 

informacji elektronicznej, uwarunkowana jest wyposażeniem JST, w tym przypadku Urzędu 

Miasta Rzeszowa w nowoczesny sprzęt:  

a) systemy serwerowe, 

b) komputery PC, 

c) zestawy do składania podpisu cyfrowego, 

d) wyposażenie dla stanowisk przyjmowania dokumentów, 

Dedykowany kanał komunikacji, umożliwiający klientowi urzędu dostęp do portalu ePUAP, 

niezależnie od tego czy dysponuje własnym dostępem do sieci Internet, będzie zrealizowany 

poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury PIAP (ang. Public Internet Access Point) w formie 
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infomatów wewnętrznych i zewnętrznych w ramach równolegle realizowanego projektu 

„Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN etap 2”. 

Funkcjonalności umożliwiające integrację i optymalizację komunikacji pomiędzy poszczególnymi 

urzędami, w tym Urzędem Miasta Rzeszowa,  a portalem ePUAP:         

a) monitoring i zarządzanie infrastrukturą, 

b) wykrywanie incydentów na podstawie analizy statystyk i ruchu w sieci, 

c) zarządzanie informacją w sieci infomatów, 

d)  zarządzanie  zgłoszeniami związanymi z awariami elementów infrastruktury sieciowej, 

e)  wykonywanie kopii bezpieczeństwa, 

f)  optymalizacja wykorzystania sprzętu poprzez tworzenie maszyn wirtualnych,  

g)zapewnienie ciągłości dostępu do ePUAP, dostarczanie danych statystycznych do analizy 

wykorzystania systemów. 

 

Koncepcja techniczna PSeAP obejmuje wdrożenie dwóch, ściśle ze sobą   zintegrowanych 

aplikacji: 

a)Systemu e-Usług Internetowych (SeUI), 

b) Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD). 

     Zadaniem SeUI jest integracja i optymalizacja komunikacji pomiędzy SEOD, znajdującymi się  

w jednostkach samorządu terytorialnego, a platformą ePUAP. SEOD będzie zbudowany w 

architekturze trójwarstwowej (dane - logika - prezentacja), dostępny przez standardową 

przeglądarkę internetową, działający na różnych systemach operacyjnych. 

      Podstawowe funkcjonalności systemu: 

    przyjmowanie wniosków tradycyjnych - skanowanie, drukowanie potwierdzenia przyjęcia 

wniosku, obsługa znakowania dokumentów papierowych za pomocą nalepek z kodem 

kreskowym, rejestrowanie wniosku jako dokumentu elektronicznego w systemie; 

    przyjmowanie wniosków elektronicznych z systemu ePUAP porzez SeUI; 

    przepływ pracy zgodny z Instrukcją Kancelaryjną; 

    zarządzanie postępowaniami administracyjnymi w oparciu o JRWA; 

    możliwość wydawania decyzji administracyjnych w formie dokumentów 

elektronicznych; 

    obsługa komunikacji z klientami urzędu za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz 

elektronicznej; 

    obsługa komunikacji z klientami urzędu za pośrednictwem systemu ePUAP,  
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    zarządzanie bazą klientów, repozytorium dokumentów elektronicznych, strukturą 

organizacyjną urzędu, użytkownikami systemu (uprawnienia, stanowiska, zastępstwa); 

   wyszukiwanie / filtrowanie danych w oparciu o formularze wyszukiwania; 

    konfigurowalność systemu w oparciu o słowniki systemowe; 

    pełne wsparcie dla podpisu cyfrowego. 

     Na etapie wdrożenia wykonana zostanie instalacja oprogramowania na serwerze w JST, 

wprowadzenie danych słownikowych zgodnych ze specyfiką urzędu, wprowadzenie struktury 

organizacyjnej urzędu oraz użytkowników, przeszkolenie administratorów (minimum 5 dni 

szkolenia praktycznego), a także zwykłych użytkowników (dopuszczalne szkolenia 

internetowe), integracja z ePUAP poprzez SeUI, odbiór systemu i przekazanie go do 

eksploatacji. 

W dniu 14 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę  

w sprawie bezwarunkowej decyzji o realizacji projektu „ PSeAP – Podkarpacki System  

e-Administracji Publicznej”, co oznacza zgodę na przystąpienie do realizacji projektu. 

Decyzja ta podjęta została na podstawie Stanowiska Centrum Systemów Informatycznych 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Departamentu Administracji 

Publicznej MSWiA stwierdzającym, iż wniosek PSeAP nie powiela funkcjonalności projektu 

ePUAP, a poprzez integrację z platformą ePUAP będzie tworzył jednolity, bezpieczny  

i zgodny z prawem elektroniczny kanał udostępniania usług publicznych przez administrację 

publiczną. 

 

Zakres jednostkowego pakietu produktów „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 

przewidziany dla Gminy Miasta Rzeszów: 

 

Nazwa oraz typ jednostki samorządu terytorialnego: Rzeszów - Miasto 

Adres: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów 

Projekt zrealizowany będzie w lokalizacjach: 

A – Rzeszów ul. Rynek 1 
B – Rzeszów ul. Okrzei 1 

C – Rzeszów ul. Kopernika 15 
D – Rzeszów ul. Joselewicza 4 

E – Rzeszów ul. Ofiar Getta 7 
F – Rzeszów ul. Rynek 11 

G – Rzeszów ul. Rynek 12 
H – Rzeszów ul. Rynek 7 

I –  Rzeszów ul. Targowa 1 
J – Rzeszów ul. Baldachówka 8 
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W ramach Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” Partner – Gmina Miasto 

Rzeszów otrzyma: 

1. Serwery wraz z licencją na system operacyjny, platformę workflow (serwer), antywirus (serwer) 

w ilościach: typu A – 0 szt.; typu B – 0 szt., typu C – 1 szt. 

2. Sprzęt aktywny LAN  Przełącznik typu A (8 portowy) – 0 szt., typu B (24 portowy) – 6 szt., typu D 

(24 portowy agregujący) – 0 szt.  

3. Projekt i budowa sieci LAN – łącznie 77 gniazd 

4. Zabezpieczenie brzegu sieci i VPN – typu A – 2 szt., typu B –4 szt., typu C – 3 szt., typu D - 1 szt. 

5. Zestawy komputerów stacjonarnych - 502 szt. (W zestawie – komputer, klawiatura mysz, system operacyjny), 

6. Komputery przenośne (noteboki) - 30 szt. (W zestawie – komputer, mysz, system operacyjny), 

7. Monitory komputerowe – 502 – szt. 

8. Pakiet oprogramowania biurowego – 532 szt. 

9. Program antywirusowy (klient) – 532 szt. 

10. Urządzenie Biura Obsługi Klienta typu A - 12 szt., typu B - 0 szt. (urządzenie wielofunkcyjne) 

11. Infomat wewnętrzny – łącznie 9 szt. 

12. Infomat zewnętrzny– łącznie 0 szt. 

13. Licencje Systemu Wewnętrznego Obiegu Dokumentów oraz platformy workflow - 532 szt. 

14. Zestawy do podpisu cyfrowego (kwalifikowanego) - 0 szt., 

15. Wdrożenie sprzętu, oprogramowania i integracja z zewnętrznymi systemami informatycznymi 

16. Promocja projektu 

17. Zarządzanie projektem 

18. Audyt projektu 

19. Szkolenie 
 

W poszczególnych lokalizacjach: 

lokalizacja 
 

A B C D E F G H I J 

Sprzęt aktywny LAN przełącznik typu A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 przełącznik typu B 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 

 przełącznik agreg. 0          

Sprzęt pasywny LAN Gniazda (szt.) 0 0 0 27 0 27 0 0 23 0 

Zabezpieczenie brzegu sieci i VPN - typu D C C B C B B B A A 

komputery stacjonarne 32 120 90 25 120 25 25 30 20 15 

Urządzenie BOK – zestaw duży 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

Urządzenie BOK – zestaw mały           

Infomat wewnętrzny 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Infomat zewnętrzny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Licencje SWOD i platformy workflow (klient) 62 120 90 25 120 25 25 30 20 15 
 



PROGRAM INFORMATYZACJI MIASTA RZESZÓW W LATACH 2010 - 2013 

 Strona 11   
    
 

 

Harmonogram finansowy  
Dla Projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej  

Jednostka Samorządu Terytorialnego:  Gmina Miasto Rzeszów 

 Ogółem 2010 2011 2012 

Wartość projektu 5276868 zł 3240639 zł 1543207 zł 493022 zł 

Koszty niekwalifikowane 65880 zł 0 zł 65880 zł 0 zł 

Koszty kwalifikowane 5210988 zł 3240639 zł 1477327 zł 493022 zł 

Wymagany wkład 
własny 

847529 zł 486096 zł 287479 zł 73954 zł 

 

Źródła finansowania Projektu 

Środki wspólnotowe pozyskane w ramach RPO WP 2007-2013 III oś „Społeczeństwo 
Informacyjne”, dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowanych Projektu. 

Wkłady własne JST: 15% kosztów kwalifikowanych  + koszty niekwalifikowane. 
Rzeczywisty koszt Projektu ustalony zostanie po zakończeniu weryfikacji wniosku aplikacyjnego 

oraz w wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

 

Zobowiązanie finansowe Lidera dotyczą: 

Części regionalnej Projektu – koszty kwalifikowane (15%) oraz koszty niekwalifikowane 
(100%) 

Koszty zarządzania (IK) oraz audytu – (koszty kwalifikowane – 15%) - proporcjonalnie do 
wielkości udziału w Projekcie, 

Szkolenia pracowników UMWP - koszt niekwalifikowany – 100% środki własne 
Ewentualne koszty związane z częścią regionalną Projektu, powstałe w trakcie realizacji 

Projektu, a uznane za niekwalifikowane – 100% środki własne Lidera 
 

Zobowiązanie finansowe Partnera – Miasta Rzeszów dotyczą: 

Część własna Partnera Projektu – koszty kwalifikowane (15%) oraz koszty niekwalifikowane 
(100%) 

Koszty zarządzania (IK) oraz audytu – proporcjonalnie do wielkości udziału w Projekcie 
(15%), 

Szkolenia pracowników Partnera - koszt niekwalifikowany – 100% środki własne Partnera 
Ewentualne koszty powstałe w trakcie realizacji Projektu uznane za niekwalifikowane,  

a dotyczące wydatków Partnera – 100% środki własne Partnera 
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Obowiązki Partnera – Gminy Miasto Rzeszów: 

Współpraca z Liderem, Inżynierem Kontraktu oraz Audytorem w ramach realizacji Projektu. 
Umożliwienie Wykonawcy realizacji zadań związanych z Projektem w zakresie dotyczącym 

Partnera 
Oddelegowanie pracownika Partnera do czynności związanych ze współpracą, nadzorem i 

odbiorem części zadania dotyczącej JST Partnera 
Terminowe opłacenie faktur dotyczących płatności Partnera 
Wykonanie i uwierzytelnienie kopii opłaconych faktur (związanych z Projektem)  

i przekazanie ich IK 
Przejęcie na stan majątku zakupionego w wyniku realizacji Projektu oraz przekazanie 

wyciągów z dokumentacji IK 
Przechowywanie dokumentacji w trakcie realizacji Projektu, a następnie przez okres jego 

trwałości (zgodnie z wytycznymi RPO WP 2007 – 2013) jednak nie krócej niż do 2018 roku. 
Zapewnienie dostępu do Internetu o określonych parametrach 
Utrzymywanie celów i wskaźników Projektu w okresie trwałości. 
 

 
Procedura realizacji projektu PSeAP w Gminie Miasto Rzeszów. 
 

1.Złożenie przez Lidera do Instytucji Zarządzającej wniosku o zaliczkę (wniosek obejmuje 
zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne na pokrycie zobowiązań w stosunku do 
Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu i Audytora)1 

2.Przekazanie środków przez Instytucję Zarządzającą 
3.Dostawa i wdrożenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia (sprzętu, programów, 

usług, itp.)  
4.Odbiór przedmiotu zamówienia. 
5.Inżynier Kontraktu przekazuje Liderowi protokoły odbioru przedmiotu zamówienia. 
6.Na podstawie protokołu odbioru Wykonawca wystawia fakturę. Faktury wystawiane będą 

na Partnerów odpowiednio do zrealizowanego zakresu przedmiotu zamówienia. 
7.Według harmonogramu finansowo-rzeczowego projektu Lider przelewa środki pochodzące 

z zaliczki (w wysokości 85% zrealizowanego przedmiotu zamówienia przypadającego 
na daną JST) na wyodrębnione rachunki bankowe Partnerów.  

8.Partner dokonuje płatności na rzecz Wykonawcy, a odebrany (dostarczony i wdrożony) 
zakres przedmiotu zamówienia przyjmuje na stan majątkowy. 

9.Partner sporządza uwierzytelnioną kopię opłaconej faktury i przesyła ją do Inżyniera 
Kontraktu. 

10.Inżynier Kontraktu opisuje otrzymane od Partnerów opłacone oraz uwierzytelnione kopie 
faktur i przesyła je do Lidera projektu. 

11.Na podstawie otrzymanych opłaconych i uwierzytelnionych kopi faktur, Lider rozlicza 
zaliczkę. 

12.Lider i Partnerzy dokonują płatności za usługę zarządzania na rzecz Inżyniera Kontraktu 
na podstawie wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur. 

13.Lider i Partnerzy dokonują płatności za usługę audytu na rzecz Audytora na podstawie 
wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur. 

14.Zakłada się, że Inżynier Kontraktu będzie przedkładał Liderowi comiesięczne raporty  
i sprawozdania z realizacji projektu. 

 
 

 

 

                                                
1 Czynność odbywa się na podstawie harmonogramu finansowo-rzeczowego 
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Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej 

RESMAN – etap II 
 

Kluczowym dla realizacji projektu e-usług PSeAP jest zapewnienie szerokopasmowego dostępu 

do Internetu dla wszystkich wydziałów i biur urzędu miasta oraz pozostałych jednostek 

organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów i wszystkich mieszkańców na terenie miasta i sąsiedniej 

Gminy Krasne, która współuczestniczy w projekcie.  Praktyczną formą tego zadania jest projekt 

„Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – etap II” 

 

Przedmiotem tego projektu jest zrealizowanie II etapu budowy sieci radiowej transmisji danych 

w aglomeracji rzeszowskiej. Zakłada się pokrycie szerokopasmowym dostępem do Internetu 

Miasta Rzeszów i Gminy wiejskiej Krasne. II etap jest merytorycznie i celowo nierozerwalnie 

związany z I etapem budowy regionalnej sieci szerokopasmowej, który został zrealizowany w 

latach 2005-2006, na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach ZPORR, na obszarze 

Gmin: Rzeszów, Krasne i Głogów Małopolski. W ramach zakresu rzeczowego niniejszej inwestycji 

przewiduje się uzupełnienie infrastruktury powstałej w I etapie o perspektywiczną technologie 

WiMAX 802.16, przy wykorzystaniu posiadanych częstotliwości radiowych 3,5-3,7 GHz.  

W ramach II etapu powstaną kolejne 2 dwuczęstotliwościowe stacje bazowe – jako uzupełnienie 

szkieletu sieci ResMAN. Dostęp do sieci uzyska kolejnych 61 budynków jednostek 

organizacyjnych administracji publicznej na terenie Gminy Rzeszów (45) i Gminy Krasne  

(16). Stacje te zintegrują lokalne sieci znajdujące się w tych budynkach w jedną sieć klasy MAN 

z centrum zarządzania w Rzeszowie i centrum lokalnym w Urzędzie Gminy Krasne. W wyniku 

realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się udostępnienie w ww. budynkach  

2 160 punktów dostępu do Internetu w postaci portów sieciowych do podłączenia komputerów 

PC. Szerokopasmowy Internet zostanie udostępniony mieszkańcom w otoczeniu tych jednostek, 

poprzez zainstalowanie na nich 110 punktów dostępu do Internetu – host potów Wi-Fi. 

Wcześniej dołączone do sieci ResMAN budynki (100) otrzymają urządzenia abonenckie WiMAX 

w celu zapewnienia funkcjonowania sieci oraz zapewnienia przepływności do 

nowouruchamianych e-usług. Na bazie rozbudowanej sieci przewiduje się uruchomienie usług dla 

administracji samorządowej w postaci łączności wewnętrznej dla wydziałów Gminy Rzeszów  

i Gminy Krasne oraz dla jednostek podległych (budżetowych) tych gmin dla transmisji danych,  

tj. dostępu do Internetu i telefonii VolP. 

W ramach II etapu budowy ResMAN zakłada się także wdrożenie elektronicznego naboru do 

przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest 

ograniczenie liczby kontaktów kandydata ze szkołami i śledzenie naboru przez Internet. Na 

bazie tego systemu będzie jednocześnie wdrożone oprogramowanie wspomagające kontrolę 

spełnienia obowiązku nauki.   
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Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

 

2.2. Wnioskodawcy projektu 
 

Wnioskodawcą projektu pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej 

ResMAN –Etap II” jest Gmina Miasto Rzeszów, która będzie realizować przedmiotowe 

przedsięwzięcie w partnerstwie z Gminą Krosno. Podstawą współpracy stron jest Porozumienie 

partnerskie zawarta w dniu 29 marca 2010 roku pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów (Lider),  

a Gminą Krasne (Partner) w celu realizacji projektu. 
 

Tabela 1. Informacje zbiorcze na temat Wnioskodawcy i Partnera 

Wnioskodawca Partner 
Nazwa  

Gmina Miasto Rzeszów Gmina Krasne 

Regon 690581353 690582111 

Adres ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów Krasne 121, 36-007 Krasne 

Forma prawna Wspólnota samorządowa-gmina Wspólnota samorządowa-gmina 

Nazwisko i imię osoby  
zarządzającej instytucją 

Tadeusz Ferenc Alfred Maternia 

Stanowisko Prezydent Miasta Wójt 

Nr telefonu (17) 87 54 100 (17) 85 55 223 

Nr faksu (17) 87 54 105 (17) 85 55 267 

Adres poczty elektronicznej sekretariat@erzeszow.pl sekretariat@krasne.un.pl 

 

Wnioskodawca oraz Partner zobowiązują się do zapewnienia środków na realizację 

zaplanowanych działań oraz na późniejszą jego eksploatację, w zakresie jaki realizowała  

i finansowała każda strona, dzięki czemu zostanie utrzymana trwałość projektu w całym okresie 

referencyjnym. Adekwatnie do zrealizowanego zakresu strony będą odpowiadały za 

zarządzanie powstałym majątkiem oraz jego bieżąca eksploatację. Nie będzie miało miejsca 

przekazanie zarządzania przedmiotem inwestycji ani pomiędzy Liderem i Partnerem, ani też 

odrębnemu podmiotowi.  

Analiza potencjału instytucjonalnego Wnioskodawcy oraz Partnera wykazała, że jednostki te są 

odpowiednio przygotowane pod względem organizacyjnym do wdrożenia projektu, a projekt 

jest wykonalny pod względem instytucjonalnym. 

 

2.3. Cel projektu 
 

Strategicznym celem projektu jest stworzenie warunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego  

i niwelowanie w tym zakresie dystansu Rzeszowa i okolicznej gminy wiejskiej Krasne względem 

innych regionów w kraju i Europy poprzez zbudowanie regionalnej infrastruktury teleinformatycznej . 
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Przedmiotowa inwestycja stanowi odpowiedź na zapisy III osi priorytetowej RPO WP, która 

zakłada zmniejszenie zapóźnień technologicznych i informatycznych w zakresie rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego. Zrealizowanie zaplanowanego w ramach przedmiotowego 

projektu przedsięwzięcia przyczyni się do rozbudowy lokalnej (Gmina Miasto Rzeszów)  

i regionalnej (Gmina wiejska Krasne w otoczeniu Rzeszowa) infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych (ITC), w tym przypadku telefonii internetowej VolP w układzie 

wewnątrzregionalnym.  

Z zapisami III osi priorytetowej pozostają spójne cele szczegółowe projektu, bowiem kładą 

nacisk na wzrost dostępności i wykorzystania komunikacji elektronicznej dla realizacji usług 

publicznych, w tym także na obszarach wiejskich, przyczyniając się w ten sposób do poprawy 

efektywności pracy administracji.   

Cele szczegółowe: 

1. Eliminacja barier w korzystaniu z technologii informacyjnych poprzez udostępnienie sieci 

szerokopasmowej i e-usług szerszemu gronu odbiorców. 

2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia cyfrowego poprzez uruchomienie Internetu 

socjalnego na terenach, gdzie ze względów ekonomicznych nie jest opłacalna budowa 

sieci przewodowych i gdzie ze względu na mniejszą zamożność mieszkańców jest niski 

popyt na płatne usługi. 

3. Usprawnienie działania samorządów Rzeszowa i Krasnego poprzez unowocześnienie  

i uzupełnienie własnej sieci dla administracji i placówek oświatowych. 

4. Przyciągnięcie i zatrzymanie mieszkańców gmin, zwłaszcza na obszarach o niskiej 

gęstości zaludnienia poprzez dostarczenie im nowych, niedostępnych dotąd usług. 

5. Usprawnienie i minimalizacja kosztów funkcjonowania instytucji publicznych Rzeszowa  

i Krasnego poprzez zapewnienie wewnętrznej łączności telekomunikacyjnej, w tym 

dostępu do Internetu i telefonii VoIP, których koszt dostarczenia i eksploatacji  będzie 

niższy od cen zakupu usług do każdej jednostki organizacyjnej oddzielnie. 

6. Dołączenie do szerokopasmowego Internetu i wysokoprzepustowych łączy 

teleinformatycznych kolejnych 61budynków na terenie Gmin Krasne i Rzeszów. 

7. Dołączenie do Internetu, telefonii VoIP kolejnych 3912 osób zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych obu gmin. 

8. Dołączenie do Internetu i telefonii Internetowej 1147 osób zatrudnionych w instytucjach 

gminnych na obszarach wiejskich. 

9. Uruchomienie 2 usług publicznych on-line w postaci elektronicznego naboru do wszystkich 

typów jednostek oświatowych, czyli: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych oraz na bazie naboru – 

usługi kontroli obowiązku oświatowego w przedszkolach – dla dzieci w wieku 5-6 lat,  

w szkołach podstawowych i gimnazjach dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat oraz 

obowiązku nauki dla młodzieży pomiędzy 16, a 18 rokiem życia. 
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10. Zainstalowanie w jednostkach oświatowych 171 zestawów komputerowych dla 

nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół, obsługujących uruchomione 2 e-usług. 

11. Utworzenie nowego miejsca pracy w Urzędzie Miasta Rzeszowa w postaci 

administratora nadzorującego nowozamontowaną infrastrukturę elementów aktywnych 

sieci szerokopasmowej MAN. 

 

2.4. Rezultaty i beneficjenci projektu 
 

Beneficjentem bezpośrednim niniejszego projektu jest Gmina Miasto Rzeszów, która realizuje 

przedmiotowe przedsięwzięcie w partnerstwie z Gminą Krasne.  

Beneficjentami ostatecznymi w odniesieniu do stworzonej regionalnej sieci szerokopasmowej 

aglomeracji rzeszowskiej będą: 

 pracownicy jednostek organizacyjnych administracji publicznej Gminy Miasto Rzeszów  

i Gminy Krasne; 

  pracownicy Urzędu Miasta Rzeszów oraz Urzędu Gminy Krasne; 

 ludność zamieszkująca obszar oddziaływania projektu; 

 publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla 

których samorząd miasta jest organem prowadzącym;  

 nauczyciele i uczniowie szkół objętych projektem; 

 mieszkańcy Miasta Rzeszowa;  

 mieszkańcy Gminy Krasne;  

 ludność korzystająca z możliwości publicznego dostępu do Internetu poprzez Hot-Spoty.  

 

Kluczowymi rezultatami projektu będą:  

1. Liczba osób podłączonych do szerokopasmowego Internetu. 

2. Liczba jednostek publicznych podłączonych do szerokopasmowego Internetu 

3. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług 

teleinformatycznych. 

4. Liczba osób korzystających z usług on-line.  

5. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC).  

Przeprowadzenie niniejszego projektu zapewni dostęp do szerokopasmowego Internetu dla  

61 budynków jednostek organizacyjnych administracji publicznej na terenie gminy Miasto 

Rzeszów i Gminy Krasne. We wszystkich budynkach ResMAN będzie funkcjonował także 

profesjonalny system telefonii VolP, eliminujący tradycyjną sieć telefoniczną. W konsekwencji 

wykonanie przewidzianego w przedmiotowym projekcie zakresu rzeczowego poprawi  

efektywność pracy administracji publicznej, a tym samy podniesiony zostanie poziom 

świadczonych przez nią usług. Przedmiotowe przedsięwzięcie przyniesie też pozytywne 

efekty  
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w postaci zapewnienia usług szerokopasmowych również dla gospodarstw domowych 

znajdujących się w otoczeniu jednostek administracyjnych objętych projektem. 

Wdrożenie przewidzianych w projekcie 2 e-usług edukacyjnych w Gminie Miasto Rzeszów, 

polegających na elektronicznym naborze uczniów do przedszkoli i szkół oraz stworzeniu 

internetowej bazy informacji dotyczącej przebiegu nauki w ramach śledzenia drogi 

edukacyjnej uczniów będzie miało wymierne korzyści w m.in. w postaci: ograniczenia nakładu 

czasu pracy związanej z przeprowadzeniem rekrutacji do szkół, likwidacji zjawiska 

blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata, ułatwienia kontroli spełnienia obowiązku 

nauki, poprzez prowadzenie aktualnej bazy danych o uczniach. 
Tabela 2. Wskaźniki rezultatów projektu 

Symbol Nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 
wskaź
nika 
w 

roku 
„0” 

2010 

Wartość 
wskaź
nika w 
roku 

docelo
wym 
Rok 
2012 

Wartość 
wskaźni

ka w 
pierwsz
ym roku 

po 
zakończ

eniu 
realizacj

i 
projektu 

Rok 
2013 

Źródło pozyskania 
informacji o 
osiągniętej 

wartości 
wskaźnika 

Wskaźniki kluczowe 

R.10.1.1 

Liczba osób 
podłączonych 

do 
szerokopasmow

ego Internetu 

osoby 0,00 3 912,00 0,00 

Listy zatrudnionych- 
Dział kadr 
jednostek 

włączonych do 
sieci Gminy 

Miasto Rzeszów 
i Gminy Krasne 

R.100 

Przewidywana 
całkowita 

liczba 
bezpośrednio 
utworzonych 

nowych miejsc 
pracy (EPC) 

szt. 0,00 1,00 1,00 

Kopia umowy o 
pracę z 

nowoprzyjętym 
pracownikiem- 
Urząd Miasta 

Rzeszowa, 
oddział kadr w 

Wydziale 
Organizacyjno- 
Administracyjny

m 

R.10.1.5 

Liczba jednostek 
publicznych 

podłączonych 
do 

szerokopasmow
ego Internetu 

szt. 0,00 61,00 0,00 

Protokół odbioru 
robót- Urząd 

Miasta 
Rzeszowa, Biuro 

Obsługi 
Informatycznej i 
Telekomunikacyj

nej, Gmina 
Krasne-

Informatyk 
gminny, 

Sekretarz gminy 

R.11.1.2 
Liczba jednostek 

sektora 
publicznego 

szt. 0,00 95,00 0,00 
Protokół odbioru 

robót- Urząd 
Miasta 
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korzystających 
z utworzonych 

aplikacji i usług 
teleinformatycz

nych 

Rzeszowa, Biuro 
Obsługi 

Informatycznej i 
Telekomunikacyj

nej 

R.13.1.1 
Liczba osób 
korzystających 
z usług on-line 

osoby 0,00 19 070,00 28 570,00 

Wydruki z systemów 
naboru 

elektronicznego 
i śledzenia 
obowiązku 

nauki, wydruki 
kontrolne o 

ilościach uczniów 
z Systemu 
Informacji 

Oświatowej- 
UMRz, Biuro 

Obsługi 
Informatycznej i 
Telekomunikacyj

nej 

Wskaźniki regionalne 

RR.10.1.3 

Liczba osób 
podłączonych 

do 
szerokopasmow

ego Internetu 
na obszarach 

wiejskich 

osoby 0,00 1 147,00 0,00 

Sprawozdawczość z 
Systemu 

Informacji 
Oświatowej, 

lista 
pracowników 
oświatowych i 
technicznych 

zatrudnionych w 
placówkach 

gminy-Gmina 
Krasne, 

Sekretarz Gminy 

RR.10.1.2 

Liczba jednostek 
organizacyjnyc
h połączonych 
siecią WAN 

szt. 0,00 61,00 0,00 

Raporty z systemu 
zarządzania 
siecią SNMP- 
Urząd Miasta 

Rzeszowa, Biuro 
Obsługi 

informatycznej i 
telekomunikacyj

nej, Gmina 
Krasne, 

Informatyk 
Gminy i 

Sekretarz Gminy   

RR.13.3.3 

Liczba usług 
publicznych 

dostarczonych 
on –line 

szt. 0,00 2,00 0,00 

Wydruki z systemów 
naboru 

elektronicznego 
śledzenia 
obowiązku 

nauki, wydruki 
kontrolne o 

ilościach uczniów 
z Systemu 
Informacji 

Oświatowej- 
UMRz, Biuro 

Obsługi 
Informatycznej i 
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Telekomunikacyj
nej 

RR.100.0.1 

Przewidywana 
całkowita 

liczba 
bezpośrednio 
utworzonych 

nowych miejsc 
pracy (EPC) dla 

mężczyzn 

szt. 0,00 0,00 0,00 

Kopia umowy o 
pracę z 

nowoprzyjętym 
pracownikiem- 
Urząd Miasta 

Rzeszowa, 
oddział kadr w 

Wydziale 
Organizacyjno- 
Administracyjny

m 

RR.100.0.2 

Przewidywana 
całkowita 

liczba 
bezpośrednio 
utworzonych 

nowych miejsc 
pracy (EPC) dla 

kobiet 

szt. 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 
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2.5. Produkty  
 

Tabela 3. Wskaźniki produktów projektu 

Symbol Nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 
wskaźnik
a w roku 
docelowy

m  
Rok 2012 

Źródło pozyskania informacji o 
osiągniętej wartości 

wskaźnika 

Wskaźniki kluczowe 

P.11.1.1 
Liczba utworzonych aplikacji 

oraz udostępnionych usług 
teleinformatycznych 

szt. 2,00 

Protokół odbioru po zakończeniu 
wdrożenia każdej aplikacji-

Urząd Miasta Rzeszowa, Biuro 
Obsługi Informatycznej i 

Telekomunikacyjnej 

P.100 
Liczba bezpośrednio 

utworzonych nowych miejsc 
pracy (EPC) 

szt. 1,00 

Kopia umowy o pracę z 
nowoprzyjętym pracownikiem- 

Urząd Miasta Rzeszowa, 
oddział kadr w Wydziale 

Organizacyjno- 
Administracyjnym 

P.13.3.3 
Liczba uruchomionych on-line 

usług na poziomie 3-
dwustronna interakcja 

szt. 1,00 

Protokół odbioru po zakończeniu 
wdrożenia  aplikacji-Urząd 

Miasta Rzeszowa, Biuro Obsługi 
Informatycznej i 

Telekomunikacyjnej 

Wskaźniki regionalne 

RP.10.1.12 
Liczba zakupionych zestawów 

komputerowych 
szt. 171,00 

Protokół odbioru wdrożenia e-usług- 
wyposażenie dla nauczycieli i 

administracji szkół 
obsługujących e-usługi 

edukacyjne – Urząd Miasta 
Rzeszowa, Biuro Obsługi 

Informatycznej i 
Telekomunikacyjnej 

RP.10.1.11 
Liczba zainstalowanych 

serwerów baz 
danych/aplikacji/plików 

szt. 2,00 

Protokół odbioru robót- Urząd 
Miasta Rzeszowa, Biuro Obsługi 

Informatycznej i 
Telekomunikacyjnej 

RP.11.1.4 
Liczba wdrożonych platform 

serwerowych dla 
funkcjonowania aplikacji 

szt. 2,00 

Protokół odbioru robót- Urząd 
Miasta Rzeszowa, Biuro Obsługi 

Informatycznej i 
Telekomunikacyjnej 

RP.10.1.7 

Liczba jednostek publicznych 
podłączonych do 

bezpiecznego dostępu do 
szerokopasmowego 

Internetu 

szt. 61,00 

Protokół odbioru robót- Urząd 
Miasta Rzeszowa, Biuro Obsługi 

Informatycznej i 
Telekomunikacyjnej, Gmina 
Krasne –Informatyk gminy, 

Sekretarz gminy 

RP.100.0.1 
Liczba bezpośrednio 

utworzonych nowych miejsc 
pracy (EPC) dla mężczyzn 

szt. 1,00 

Kopia umowy o pracę z 
nowoprzyjętym pracownikiem- 

Urząd Miasta Rzeszowa, 
oddział kadr w Wydziale 

Organizacyjno- 
Administracyjnym 

RP.100.0.2 
Liczba bezpośrednio 

utworzonych nowych miejsc 
pracy (EPC) dla kobiet 

szt. 0,00 nie dotyczy 
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2.6. Nakłady inwestycyjne 

 

Wartość nakładów oszacowano na podstawie ofert katalogowych i wstępnych kosztorysów, 

które posłużyły do opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. 

Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 18 038 913,00 PLN brutto/ 14 785 994,26 

PLN netto. Do nakładów inwestycyjnych należą  

1.)koszty budowy sieci, tj. dostawa wraz z montażem i pracami adaptacyjnymi elementów a) 

centrum zarządzania siecią, b) szkieletu sieci, c) infrastruktury sieci dostępowej WiMAX , 

d) jednostek dostępowych;  

2.) zakup licencji oprogramowania związanego z e-usługą w edukacji, 

3.) dokumentacja projektu i koszty promocji.   

 

2.7. Poziom dofinansowania 
 

Przedmiotowa inwestycja finansowana będzie dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz z budżetu Gminy Miasto Rzeszów oraz z budżetu Gminy Krasne. Do 

kosztów kwalifikowanych zaliczono wszystkie koszty związane z projektem łącznie z 

podatkiem VAT. Gmina Miasto Rzeszów oraz Gmina Krasne nie ma możliwości odzyskania w 

żaden sposób kosztu podatku VAT, a powstała w wyniku realizacji inwestycji infrastruktura 

nie będzie wykorzystywana do działalności opodatkowanej VAT, a ponadto projekt nie 

będzie generował żadnych przychodów. 

Zgodnie z zapisami Uszczegółowienia RPO WP, udział EFRR w finansowaniu projektu  założono 

na maksymalnym dopuszczalnym poziomie 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 

30% kosztów kwalifikowanych oraz 100% kosztów niekwalifikowanych pokryte zostanie ze 

środków własnych Wnioskodawcy oraz Partnera zgodnie z zakresem wydatków. 



Tabela 4. Źródła finansowania 

 Razem 2010 2011 2012 

 Kwota % Kwota % Kwota %   

Koszty kwalifikowane 

Dotacja EFRR 15 333 076,05 85,00% 450 500,00 85,00% 2 227 399,50 85,00% 12 655 176,55 85,00% 

Budżet Gminy 2 392 360,28 13,26% 76 519,43 14,44% 393 070,50 15,00% 1 922 770,35 12,91% 

Gmina Krasne 313 476,67 1,74% 2 980,57 0,56% 0,00 0,00% 310 496,10 2,09% 

Razem 18 038 913,00 100,00% 530 000,00 100,00% 2 620 470,00 100,00% 14 888 443,00 100,00% 

Koszty niekwalifikowane 

- - - - - - - - - 

Razem - - - - - - - - 

Całkowite wydatki projektu 

Dotacja EFRR 15 333 076,05 85,00% 450 500,00 85,00% 2 227 399,50 85,00% 12 655 176,55 85,00% 

Budżet Gminy 2 392 360,28 13,26% 76 519,43 14,44% 393 070,50 15,00% 1 922 770,35 12,91% 

Gmina Krasne 313 476,67 1,74% 2 980,57 0,56% 0,00 0,00% 310 496,10 2,09% 

Razem 18 038 913,00 100,00% 530 000,00 100,00% 2 620 470,00 100,00% 14 888 443,00 100,00% 

Źródło: Na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego 



 

3. PRZYCZYNY REALIZACJI PROJEKTU 
 

Przetwarzanie informacji, jej jakość i szybkość przekazywania są w społeczeństwie 

informacyjnym decydującymi wyznacznikami wzrostu i konkurencyjności gospodarki. W miarę jak 

stosowanie nowoczesnych technologii staje się coraz powszechniejsze, rośnie również ich wpływ 

na społeczeństwo. Szczególnego znaczenia nabiera więc dążenie do uniknięcia wykluczenia 

polskiego społeczeństwa ze wspólnoty społeczeństw najbardziej rozwiniętych, a co za tym idzie 

pojawia się konieczność podejmowania inwestycji w systematyczny rozwój infrastruktury 

informatycznej także na obszarze województwa podkarpackiego, poprzez zapewnienie 

powszechnego dostępu do technik informacyjno-komunikacyjnych.  

Przedmiotowy projekt, który zakłada dalszy etap budowy regionalnej sieci szerokopasmowej 

aglomeracji rzeszowskiej pozwoli na poprawę sprawności działania administracji poprzez 

udostępnienie mieszkańcom i urzędnikom internetowego kanału dostępu do Podkarpackiego 

Systemu e-Administracji Publicznej w każdym miejscu na terenie gmin realizujących projekt oraz 

rozwój e-usług publicznych w edukacji. Podjęte w ramach niniejszego przedsięwzięcia są 

szczególnie istotne w perspektywie systematycznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego.  

 

Infrastruktura teleinformatyczna i usługi społeczeństwa informacyjnego 

Infrastruktura informatyczna w gospodarstwach domowych województwa podkarpackiego 

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) są coraz powszechniej dostępne i tym samym 

coraz częściej wykorzystywane, a upowszechnianie nowych narzędzi komunikacyjnych jest 

podstawowym wyznacznikiem rozwoju cywilizacyjnego i społecznego.  

W pierwszej połowie 2009 roku już ponad 60 proc. gospodarstw domowych na obszarze 

całego kraju posiadało komputer. Obserwujemy więc nieustanny wzrost liczby 

skomputeryzowanych gospodarstw domowych. Przyrost ten był jednak w ostatnich dwóch latach 

mniejszy niż poprzednio. Spowolnienie to może świadczyć o stopniowym nasycaniu się rynku,  

a tym samym może być pierwszą oznaką dalszego spowolnienia przyrostu skomputeryzowanych 

gospodarstw. 

Podobnie jak w ubiegłych latach, komputer częściej posiadają gospodarstwa wieloosobowe  

i w konsekwencji 69,4% Polaków ma komputer we własnym domu (wzrost z 62%). Jednak nie 

wszyscy posiadający komputer we własnym domu rzeczywiście z komputerów korzystają.  

Okazuje się bowiem, że aż 17,3% Polaków w wieku powyżej 16 roku życia to osoby, które nie 

korzystają z komputerów, choć mają komputer we własnym gospodarstwie. 

Wpływ na stopień zróżnicowania dostępu gospodarstw domowych do komputera maja przede 

wszystkim typ rodziny oraz wielkość miejsca zamieszkania. Tabela poniżej przedstawia 

uwarunkowania obecności nowych technologii w gospodarstwach domowych. 
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Tabela 5. Dostępność komputerów i Internetu w różnych typach gospodarstw domowych w latach 2007-2009  
(w odsetkach) 

2007 2009 2007 2009 Wyszczególnienie 
Komputery  Komputer Internet  Internet 

miasta powyżej 500 tys. 
mieszkańców 67,4 70,8 57,6 65,4 

miasta 200-500 tys.  
mieszkańców 60,8 69,2 50,2 63,0 

miasta 100-200 tys.  
mieszkańców 

55,9 61,8 44,3 55,8 

miasta 20-100 tys.  
mieszkańców 

55,7 60,4 44,2 52,9 

miasta poniżej 20 tys.  
mieszkańców 

53,3 57,8 40,4 50,2 

wielkość miejscowości 
zamieszkania 

wieś 
 

42,2 52,8 22,4 39,4 

województwa  
ściany wschodniej 

48,2 55,2 30,7 43,9 
Region 

pozostałe  
województwa 

55,4 61,5 41,5 53,3 

małżeństwo  
bez dzieci 

28,1 42,5 22,4 35,9 

małżeństwo  
z 1 dzieckiem 

70,0 82,5 53,5 72,3 

małżeństwo  
z 2 dzieci 

80,5 89,7 61,5 78,2 

Typ rodziny 

małżeństwo  
z 3 i więcej dzieci 

75,2 86,6 47,3 70,4 

Źródło: Diagnoza społeczna 2009 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia obecność dzieci w wieku szkolnym ma decydujący wpływ 

na posiadanie przez gospodarstwa najnowszych technologii. W gospodarstwach, w których są 

osoby uczące się komputer i dostęp do sieci są znacznie częściej niż w gospodarstwach bez 

uczniów i studentów. Nieco mniejsze znaczenie na stan posiadania komputera i Internetu ma 

wielkość miejscowości zamieszkania. Generalnie im mniejsza miejscowość, tym dostęp do 

technologii jest niższy. Dane zawarte w powyższej tabeli pokazują również występowanie 

znacznych dysproporcji w posiadaniu komputerów i Internetu pomiędzy województwami ściany 

wschodniej, a pozostała częścią kraju na niekorzyść tych pierwszych.  

Internet 

Na obszarze analizowanego województwa systematycznie wzrasta liczba osób posiadająca 

dostęp do Internetu. W pierwszej połowie 2009 roku na terenie Podkarpacia skorzystało  

z niego 45,6% mieszkańców, w porównaniu do roku 2007 nastąpił wzrost w tym zakresie  

o 7 punktów procentowych. Jak wynika z poniższego zestawienia na terenie kraju występują 

nadal duże dysproporcje w dostępie do Internetu, najlepiej sytuacja wygląda w województwie 

pomorskim, a także wielkopolskim i małopolskim. Województwo podkarpackie w tym 

zestawieniu zajmuje 11 pozycje w kraju.  
Rysunek 1. Procent gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w przekroju wojewódzkim w 2009 roku 



PROGRAM INFORMATYZACJI MIASTA RZESZÓW W LATACH 2010 - 2013 

 Strona 25 z 116  
 

 
Źródło: Diagnoza społeczna 2009 

 

Między rokiem 2007, a 2009 zmieniła się nie tylko liczba gospodarstw korzystających z sieci, 

ale także sposób łączenia się z Internetem. Obecnie większość gospodarstw łączących się  

z Internetem posiada dostęp za pomocą stałych łączy, głównie u operatora telefonii stacjonarnej 

(przede wszystkim Neostrada Telekomunikacji Polskiej). Dominują łącza o przepustowości  

1 Mb/s, choć dużo jest też jeszcze łączy o przepustowości 512 kb/s.  

Zróżnicowany jest także stopień umiejętności korzystania z Internetu. Najwięcej użytkowników 

umie przeglądać strony WWW i deklaruje umiejętność posługiwania się wyszukiwarką 

internetową (88%). Wśród najczęstszych przyczyn braku dostępu do Internetu, aż połowa 

gospodarstw wskazała na brak takiej potrzeby. W dalszej kolejności są wymieniane: brak 

odpowiedniego sprzętu, zbyt duże koszty łącza i brak umiejętności korzystania. Zasadnicze 

znaczenie dla korzystania z najnowszych technologii ma wiek oraz wykształcenie. Z sieci 

korzystają przede wszystkim osoby uczące się (94% uczniów i studentów) i lepiej wykształcone 

(83% osób z wykształceniem wyższym). Wśród osób z wykształceniem podstawowym jest to 

zaledwie 7% 2.  

Rosnący poziom wyposażenia gospodarstw domowych w komputery oraz dostęp do Internetu 

sprzyja podnoszeniu kwalifikacji informatycznych ich użytkowników. Ten naturalny proces jest 

dodatkowo stymulowany przez powszechną edukację informatyczną młodzieży szkolnej. Dane 

dla Podkarpacia są w tej kwestii dosyć korzystne. Nasycenie szkół komputerami wynosi na 

Podkarpaciu 77,6 %, ale różnice są nieznaczne. W szkolnych pracowniach, na 1 komputer 

przypada 15 uczniów, podczas gdy średnia dla Polski wynosi 18 osób/1 komputer. Jest to 

najlepsza wartość wskaźnika w kraju. 

                                                
2 Dominik Batorski, „Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych”[w:] Diagnoza społeczna 2009. Warunki i 

jakość życia Polaków.  Raport., Redakcja Janusz Czapiński, Tomasz Panek, Warszawa 2009. 
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Tabela poniżej obrazuje poziom wykorzystania nowych technologii w poszczególnych 

województwach.  

 
Tabela 6. Korzystanie z nowych technologii w województwie podkarpackim na tle kraju (w odsetkach) 

Województwa Komputer Internet Komórka Niekorzystający 
Korzystający  

ze wszystkich 
Dolnośląskie 58,5 53,9 82,5 16,3 49,5 

Kujawsko-pomorskie 54,9 50,2 81,6 16,9 45,0 

Lubelskie 50,4 43,8 73,4 24,2 40,1 

Lubuskie 59,7 53,9 80,8 18,2 49,3 

Łódzkie 51,6 47,8 80,9 19,6 44,2 

Małopolskie 55,8 53,0 77,0 21,0 47,8 

Mazowieckie 56,4 52,5 81,3 18,0 48,5 

Opolskie 53,4 48,9 73,2 25,0 45,2 

PODKARPACKIE 50,6 44,4 69,6 25,3 41,3 

Podlaskie 52,4 50,2 71,2 24,4 44,9 

Pomorskie 59,1 58,3 86,4 13,8 53,5 

Śląskie 58,6 54,0 80,4 16,6 49,6 

Świętokrzyskie 45,8 39,3 71,3 26,3 35,4 

Warmińsko-Mazurskie 49,7 44,8 80,1 19,0 40,6 

Wielkopolskie 56,3 52,1 81,6 17,1 47,8 

Zachodniopomorskie 54,8 52,7 79,1 18,1 48,2 

Źródło: Diagnoza społeczna 2009 
 

 
Infrastruktura informatyczna w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego 

Wyposażenie coraz większej liczby przedsiębiorstw w komputery jest często odbierane jako 

jeden z podstawowych wyznaczników rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Uważa się, że 

komputeryzacja stanowi podstawę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Stopień 

wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych jest  

w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego bardzo nierównomierny.  

W 2008 roku komputery wykorzystywało ponad 94% przedsiębiorstw regionu. Obecne 

przedsiębiorstwa muszą funkcjonować nie tylko na dynamicznie rozwijającym rynku lokalnym  

i regionalnym, ale także krajowym i międzynarodowym. Dlatego tak istotne jest posiadanie 

dostępu do Internetu, który pozwala na swobodną komunikację między podmiotami 

gospodarczymi, prezentacje ofert, a przez to zaistnienie na szerszym rynku.  

W 2008 roku 91% przedsiębiorstw Podkarpacia posiadało dostęp do Internetu (średnia dla 

Polski 92%), ponad 50% posiadało własną stronę internetową, ale tylko dla 30% z nich pełniła 

ona funkcję prezentacji katalogów, wyrobów lub cenników.  
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Do wewnętrznej komunikacji w przedsiębiorstwach coraz częściej wykorzystuje się również 

różnorodne technologie ICT, w tym najpopularniejszą sieć komputerową LAN, która daje jego 

użytkownikom możliwość dostępu do centralnie przechowywanych danych. W 2008 roku 55% 

firm naszego regionu korzystało z wewnętrznej sieci komputerowej LAN. Do wewnętrznej 

komunikacji przedsiębiorstw służy także sieć Intranet. Sieć tę w 2008 roku posiadało 21% 

wszystkich przedsiębiorstw Podkarpacia. 

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych 

przez firmy z obszaru województwa podkarpackiego zawiera tabela poniżej.  
Tabela 7. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie 

podkarpackim w 2008 roku 
Wyszczególnienie jednostka 2008 

przedsiębiorstwa ogółem 

wykorzystujące komputery 
% 94,2 

korzystające z wewnętrznej sieci komputerowej LAN 
% 55,1 

posiadające dostęp do Internetu % 91,4 

posiadające Intranet % 21,5 

posiadające własną stronę internetową % 51,1 

dla których strona internetowa spełniała funkcje prezentacji katalogów, wyrobów lub cenników % 38,6 

otrzymujące zamówienia na towary i usługi poprzez sieci komputerowe z wyjątkiem zamówień 
otrzymywanych pocztą elektroniczną 

% 4,3 

składające zamówienia na towary i usługi przez sieci komputerowe % 8,8 

wykorzystujące Internet w kontaktach z administracja publiczną % 60,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
Samo posiadanie Internetu i oferowanie usług on-line jest jednak niewystarczające do 

osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. W celu zapewnienia efektywnej komunikacji niezbędne 

jest odpowiednie łącze dostępowe. Tabela poniżej obrazuje stopień wykorzystania 

poszczególnych połączeń z Internetem w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego  

(w liczbie przedsiębiorstw nie zostały ujęte przedsiębiorstwa zaliczane do sekcji K Działalność 

finansowa i ubezpieczeniowa). W styczniu 2009 roku prawie 91% firm Podkarpacia posiadało 

dostęp do Internetu, w tym 57% wykorzystywało modem analogowy lub cyfrowy ISDN, 47% 

łącze szerokopasmowe, natomiast 15% łącze bezprzewodowe. Odsetek firm posiadających 

dostęp do Internetu poprzez łącze szerokopasmowe w analizowanym województwie był  

o 3 punkty procentowe wyższy niż dla całego Regionu Wschodniego, w skład którego wchodzą 

województwa: lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie i podkarpackie.  

Tabela 8. Rodzaje połączeń z Internetem wykorzystywane w przedsiębiorstwach (według stanu na styczeń 2009 
roku) 

w tym z dostępem do Internetu 

poprzez 

Wyszczególnienie 
Przedsiębiorstwa 

ogółem razem 

modem 
analogowy 

(zwykłą linie 
telefoniczną) 
lub cyfrowy 

ISDN 

łącze 
szerokopasm

owe 

łącze 
bezprzewod

owe 
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WOJEWÓDZTWO 
PODKARPACKIE 

3 994 3 624 1 647 2 282 609 

Region Wschodni 
(Lubelskie, 

Podkarpackie, 
Świętokrzyskie, 

Podlaskie) 

11 985 
10 

60
3 

4 914 6 434 2138 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
 

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w gminach i powiatach województwa 

podkarpackiego 

E-administracja to stosowanie technologii informatycznych w administracji publicznej, celem 

zwiększenia efektywności jej działania w zakresie świadczonych usług. Ma ona uprościć 

załatwianie spraw urzędowych oraz umożliwić uzyskiwanie informacji na ich temat. Dzięki tej 

formie możliwe jest zebranie w jednym miejscu spraw należących do kompetencji różnych 

jednostek administracji publicznej i udostępnienie ich procedur w Internecie. Rozwój  

e-administracji jest związany ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami służ 

publicznych. Warunkiem systematycznego rozwoju e-administracji na obszarze województwa 

podkarpackiego jest stopień wyposażenia urzędów w gminach i powiatach Podkarpacia  

w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego. W niniejszym opracowaniu oparto się na 

wynikach badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

których celem było zidentyfikowanie stanu informatyzacji urzędów administracji publicznej  

w Polsce w 2008 roku. Statystyki dla województwa podkarpackiego zaprezentowano  

w podziale na urzędy samorządu terytorialnego (zaliczają się do nich: urzędy marszałkowskie, 

starostwa powiatowe i urzędy miast na prawach powiatu oraz urzędy gminy) oraz urzędy 

gminy, jako podstawowych jednostek samorządu terytorialnego. Dla porównania 

zaprezentowano także dane dla województw, które graniczą z Podkarpaciem, tj.: lubelskiego, 

świętokrzyskiego i małopolskiego.  

 
Tabela 9. Średnia liczba komputerów w urzędach   

Urzędy 
Marszałkowski

e 

Urzędy 
Wojewódzkie 

Starostwa Powiatowe i 
Miasta na prawach 

Powiatu 

Urzędy Gmin 

Województw
a 

200
6 

200
7 

200
8 

200
6 

200
7 

200
8 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Podkarpackie 340 
550 480 676 657 596 93,67 109,1

9 
113,5

0 
30,5

3 
34,5

4 
34,5

8 

Lubelskie 400 
650 - 400 450 450 84 

99,63 
108,1

9 
23,2

7 
26,6

3 
28,1

8 
Świętokrzyski

e 
- 

380 500 300 360 360 111 120,7
7 

151,5
6 

27,4
8 

32,7
4 

38,4
6 

Małopolskie 550 
650 800 - 866 900 288,0

8 
256,1

7 
271,1

1 
36,9

4 
43,9

2 
43,4

8 
Źródło: Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008 roku 

 
W 2008 roku nieznacznie spadła średnia liczba komputerów w urzędach województwa 

podkarpackiego w porównaniu do roku poprzedniego. Spadek posiadanych komputerów 
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dotyczył Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego. Starostwa Powiatowe i Urzędy 

miast na prawach powiatów posiadały w 2008 roku ponad 110 komputerów, zaś urzędy gmin 

niewiele ponad 34 komputery. 
Tabela 10. Rozwiązania informatyczne stosowane w urzędach [w %] – samorząd terytorialny 

Województwo Lata Kablowy 
LAN 

Intranet Bezprzewodowy 
LAN 

Extranet Żadne z 
wymienio

nych 
2006 94,7 43,9 15,2 2,3 0,8 

2007 95,3 38,8 19,4 3,1 1,6 Podkarpackie 

2008 96,5 40,9 27,0 5,2 - 

2006 87,4 48,7 11,3 6,7 6,6 

2007 91,3 54,9 21,4 5,8 2,9 Lubelskie 

2008 96,2 45,0 29,8 4,6 - 

2006 90,4 47,9 11,7 4,3 4,3 

2007 93,2 47,6 23,3 6,8 1,9 Świętokrzyskie 

2008 93,5 48,1 27,3 7,8 2,6 

2006 93,9 58,2 21,4 10,2 2,0 

2007 93,5 54,6 33,3 10,2 1,9 Małopolskie 

2008 96,9 59,2 38,8 9,2 1,0 

Źródło: Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008 roku 
 

Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2008 zdecydowanie najbardziej popularną 

technologią informatyczną wykorzystywaną przez prawie wszystkie urzędy na terenie 

województwa podkarpackiego była sieć kablowa LAN. W 2008 roku posiadało ja około 96,5% 

urzędów samorządu terytorialnego (urząd marszałkowski, starostwa powiatowe, urzędy miast na 

prawach powiatu, urzędy gmin). Pozostałe dostępne technologie były mniej popularne. 

Największy wzrost dostępności w porównaniu do lat poprzednich zanotowano w przypadku 

bezprzewodowej sieci LAN. W 2008 roku posiadało ja 27% urzędów, w porównaniu do roku 

2006 nastąpił wzrost w tym zakresie o ponad 11 punktów procentowych. Najmniej dostępną 

technologią jest nadal Extranet, który w 2008 roku na terenie województwa podkarpackiego 

posiadało niewiele ponad 5% ogółu urzędów. 

W 2008 roku nadal widoczny jest w urzędach województwa podkarpackiego wzrost liczby osób 

wykorzystujących do pracy komputer z dostępem do Internetu. W 2008 średnia liczba osób 

wykorzystujących w pracy komputer z dostępem do Internetu dla urzędów samorządu 

terytorialnego wyniosła niewiele ponad 42 osoby (w 2006 – 36 osób). W samych tylko 

urzędach gmin na terenie województwa podkarpackiego wskaźnik ten w 2008 roku wyniósł  

23 osoby.   
 

Tabela 11. Zewnętrzne połączenie z Internetem- samorząd województwa i urzędy gminy województwa 
podkarpackiego [w%] 

Województwo 
podkarpa

ckie 
Lata 

Połączenie 
szeroko
pasmo
we DSL 
(2mb/s 

lub 
więcej) 

Połączenie 
szerokopas
mowe DSL 
(mniej niż 

2mb/s) 

Połączenie 
bezprzewo

dowe 

Modem 
cyfr
ow
y 

lub 
ISD
N 

Modem 
analo
gowy 

SDI 

Inna 
szerokopas
mowa linia  
łączności 

Urzędy 2006 43,2 47,7 6,8 15,9 24,2 - - 
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2007 69,8 34,9 14,7 7,0 14,0 2,3 2,3 samorzą

du 

terytorial

nego 

2008 78,3 21,7 9,6 4,3 11,3 

0,9 3,5 

2006 40,0 45,5 3,6 17,3 25,5 - - 

2007 67,3 34,6 13,1 7,5 14,0 1,9 0,9 Urzędy gminy 

2008 78,5 20,4 7,5 5,4 12,9 1,1 2,2 

Źródło: Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008 roku 
 

W 2008 roku najpopularniejszym rodzajem zewnętrznego połączenia z Internetem było 

połączenie szerokopasmowe o przepustowości 2 Mb/s lub większej. Posiadało je około 78 % 

ogółu urzędów samorządu terytorialnego. W porównaniu do roku 2007 nastąpił spadek liczby 

urzędów posiadających połączenia bezprzewodowe z 14,7% do 9,6%w 2008 roku. Wyraźnie 

widać spadek popularności połączenia szerokopasmowego o przepustowości mniejszej niż  

2 Mb/s, które jeszcze w 2006 roku posiadała prawie połowa urzędów. 

Koszty dostępu do Internetu ponoszone przez urzędy w 2008 roku w porównaniu do roku 

poprzedniego utrzymywały sie na podobnym poziomie. Około połowa urzędów samorządu 

terytorialnego województwa podkarpackiego (53,6%) miesięcznie wydawała na ten cel od 200 

do 500 zł. 

Jedynym z ważnych aspektów Internetu jest możliwość zapewnienia lepszej komunikacji  

w kontaktach pomiędzy obywatelami a państwem i jego administracją. Dostępność usług 

publicznych przez Internet w Polsce, w tym również na obszarze województwa podkarpackiego 

jest bardzo niewielka i zostajemy daleko w tyle za Europą Zachodnią. Cały czas przez Internet 

nie można nie tylko załatwić różnych spraw, ale często trudno jest również uzyskać informację 

dotyczącą tych spraw. Tabela poniżej obrazuje stopień rozwoju usług informatycznych  

w urzędach samorządu terytorialnego na terenie województwa podkarpackiego oferowanych 

interesantom w 2008 roku.  
 

Tabela 12. Możliwości strony internetowej – samorząd województwa i urzędy gminy województwa podkarpackiego 
[w %] 

Województw
o 

podkarp
ackie 

Lata 

Uzyskiwani
e 

informa
cji 

Pobierani
a 

formu
larza 

Odsyłanie 
wypełni
onych 

formular
zy 

Załatwianie 
całości 
spraw 

wyłączn
ie droga 
elektron

iczną 

Składanie 
ofert 

dotycz
ących 

zamów
ień 

publicz
nych 

  Żadne z 
wymieni

onych 

200

6 
96,2% 67,4 4,5 - 3,8 3,8 

200

7 
97,7% 79,8 7,8 1,6 5,4 2,3 

Urzędy 

samorząd

u 

terytorial

nego 
200

8 
98,3 86,1 14,8 0,9 7,0 0,9 

200

6 
95,5 63,6 5,5 - 4,5 4,5 Urzędy gminy 

200 97,2 78,5 6,5 1,9 6,5 2,8 
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7 

200

8 
97,8 86,0 17,2 1,1 8,6 1,1 

Źródło: Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008 roku 
 

W 2008 roku prawie wszystkie urzędy oferowały interesantom możliwość uzyskiwania informacji 

o usługach na swoich stronach internetowych (98,3%), wśród samych tylko urzędów gminy 

odsetek ten wynosi 97,8%.  W porównaniu do poprzedniego roku w 2008 roku wzrósł odsetek 

stron urzędów oferujących pobieranie formularzy (z 79,8% do 86,1%) oraz dających możliwość 

odsyłania wypełnionych formularzy przez Internet (z 4,5% do 14,8%). Formalności, które 

obywatele mogli załatwić przez Internet ograniczały się przede wszystkim do informacji 

dostępnych na stronie urzędu lub możliwości pobrania formularza droga elektroniczna. Poziom 

interaktywności administracji samorządowej Podkarpacia jest bardzo niski. Żaden z urzędów 

samorządu terytorialnego Podkarpacia nie obsługiwał mieszkańców w sposób umożliwiający 

załatwienie spraw w całości drogą elektroniczną. Tymczasem mieszkańcy są zainteresowani 

przede wszystkich pełną, w pełni transakcyjną, interaktywną obsługą on-line.   

Brak środków finansowych na rozwój administracji elektronicznej to, podobnie jak w poprzednich 

latach, główna przeszkoda w jej rozwoju. Na drugim miejscu pod względem ważności 

wskazywano brak wspólnych standardów wymiany dokumentów, a na trzecim – niska 

świadomość interesantów w zakresie możliwości uregulowania spraw z wykorzystaniem narzędzi 

elektronicznych 3. 

Funkcjonalność infrastruktury 

Warunkiem dostępu do nowych technologii, w tym Internetu i usług społeczeństwa 

informacyjnego jest poziom rozwój infrastruktury teleinformatycznej. Z uwagi na brak 

szczegółowych danych w odniesieniu do Gminy Miasto Rzeszów i Gminy Krasne posłużono się 

danymi statystycznymi dla całego województwa podkarpackiego.  

W województwie podkarpackim sieć telefoniczna jest niewystarczająco rozbudowana, a poza 

tym cechuje się zróżnicowaniem pod względem nowoczesności i stanu technicznego. Wg stanu na 

dzień 31.12.2008 roku w województwie podkarpackim liczba telefonicznych łączy głównych 

(obejmuje standardowe łącza główne powiększone o łącza ISDN) wyniosła 422 725, tj. o ponad 

79 tys. mniej niż przed rokiem. W miastach kształtowała się na poziomie 280 676,  

a na wsi 142 049. Na koniec 2008 roku na 1000 mieszkańców województwa przypadało  

201 abonentów, dla kraju wskaźnik ten wyniósł odpowiednio 241 abonentów.  

W ostatnich latach nastąpił rozwój telefonii komórkowej oraz nowej technologii ISDN, która 

umożliwia jednoczesne korzystanie z Internetu i telefonu. Liczba łączy w dostępach ISDN, 

zgodnie ze stanem na dzień 31.12. 2008 roku wyniosła 37 533 (w tym w miastach 31 655, a na 

wsi 5 878). Porównując dostęp do łączy cyfrowych na wsi i w mieście widać wyraźne 

zróżnicowanie, na niekorzyść mieszkańców obszarów wiejskich. Na 1000 mieszkańców 

                                                
3 „Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008 roku. Raport generalny z badan ilościowych 

dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”, Warszawa lipiec 2009.  
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województwa podkarpackiego przypada 17,9 abonentów, gdzie średnia dla kraju wynosi  

30,7. Szczegóły zawiera zestawienie poniżej.  
Tabela 13. Sieć cyfrowa (według stanu na 31.12.2008) 

Ilość łączy ISDN 
ogółem miasto wieś Jednostka podziału 

terytorialnego 
liczba 

na 1000 
ludności 

liczba 
na 1000 

ludności 
liczba 

na 1000 
ludności 

Polska 1 171 692 30,7 1 067 914 45,9 103 778 7,0 
WOJEWÓDZTWO 

PODKARPACKIE 
37 533 17,9 31 655 36,8 5 878 4,7 

województwo 
świętokrzyskie 

23 203 18,2 20 701 35,9 2 502 3,6 

województwo  
lubelskie 

43 518 20,1 37 758 37,5 5 760 5,0 

województwo 
małopolskie 

90 228 27,4 80 476 49,8 9 752 5,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Łączność – wyniki działalności w 2008 roku”, Główny Urząd 
Statystyczny  

 

Na funkcjonalności infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w obszarze realizacji projektu 

ma wpływ nie tylko poziom rozwoju sieci teleinformatycznej, ale też liczba osób posiadających 

dostęp do sieci. Pomimo systematycznie rosnącej liczby gospodarstw domowych posiadających 

dostęp do Internetu, nadal istotnym mankamentem jest ograniczony dostęp do sieci 

szerokopasmowego Internetu, w tym przede wszystkim dla mieszkańców małych miast i wsi. Mimo 

znacznej liberalizacji cen i rosnącej konkurencji miedzy operatorami użytkownicy nadal wskazują 

na zbyt wysokie koszty usług, co sprawia że problem dostępu do Internetu dotyka głównie 

mieszkańców wsi, bowiem jednostkowy koszt budowy infrastruktury jest bardzo wysoki.  

Odrębną – istotną kwestią jest niewielkie wykorzystanie możliwości technicznych, jakie daje 

Internet w sferze publicznej (np. w administracji, opiece medycznej, edukacji). Z jednej strony 

barierą w tym zakresie jest jeszcze niezbędna wiedza i umiejętności, z drugiej zaś – poziom 

informatyzacji sfery publicznej, zarówno na poziomie aplikacyjnym jak i sprzętowym. 

 

3.2. Identyfikacja problemów beneficjentów projektu 
 

Województwo podkarpackie, w tym również Miasto Rzeszów oraz Gmina wiejska Krasne 

pozostają nadal regionami peryferyjnymi w odniesieniu do ważnych centrów administracyjno-

produkcyjno-usługowych Unii Europejskiej. W celu wzmocnienia konkurencyjności regionu oraz 

przyspieszenia tempa jego rozwoju niezbędne są systematyczne działania władz 

samorządowych Rzeszowa oraz gmin sąsiednich w kierunku polepszenia infrastruktury 

teleinformatycznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności i dostrzegając 

nierówny dostęp do szerokopasmowego Internetu  pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi,  

a wiejskimi Gmina Miasto Rzeszów w 2005 r., korzystając z dofinansowania ze ZPORR wdrożyła 

I etap budowy szerokopasmowej dostępowej radiowej sieci internetowej. W tym celu zawarto 

porozumienia z samorządami małego miasta (Głogów Małopolski) i gminy wiejskiej (Krasne), 

przez co rozpowszechniła te łącza na obszar części aglomeracji rzeszowskiej, przyczyniając się 
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do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Z bezpłatnego Internetu socjalnego udostępnionego 

w hotspotach WiFi korzysta ponad 20 000 stałych użytkowników, z przeprowadzonych analiz 

wynika, że są to głównie studenci (z ponad 60 000 studentów w aglomeracji) i uczniowie 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z ogólnej liczby ponad 30 000 na tym obszarze).  

W instytucjach włączonych do sieci ResMAN dostęp do Internetu uzyskało ponad  

4 000 pracowników oświaty i urzędników, a profesjonalna telefonia VoIP całkowicie zastąpiła 

łącza telefoniczne. W uruchomionym centrum zarządzania bezpieczną siecią działa tzw. punkt 

styku z innymi operatorami szerokopasmowego Internetu, obok TP S.A. Dzięki czemu mimo, że 

operatorzy ci nie posiadają bezpośrednich łączy od nich do abonentów, mogli dotrzeć ze swymi 

konkurencyjnymi usługami do wszystkich użytkowników sieci ResMAN.  

Po zakończeniu I etapu Gmina Rzeszów poszerzyła ponad dwukrotnie swój obszar włączając 

okoliczne wsie, w których Internet szerokopasmowy jest dostępny w nikłym procencie, głównie 

poprzez tzw. modemy DSL operatora dominującego, za stosunkowo wygórowane opłaty i z niską 

przepustowością średnio1 Mb/s.  

 

Projekt II etapu budowy ResMANa jest zgodny ze „Strategią rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego w Polsce do 2013” roku oraz „Strategią Informatyzacji Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013” jako element projektu głównego "Podkarpacka Sieć 

Szerokopasmowego Dostępu do Internetu". Starając się realizować ten zapis Strategii Gmina 

Miasto Rzeszów została członkiem-założycielem stowarzyszenia samorządowego „Podkarpacka 

Sieć Szerokopasmowa”, którego celem jest zrealizować ten projekt główny na całym 

Podkarpaciu. II etap budowy ResMANa opiera się na opracowanym przez to Stowarzyszenie 

studium wykonalności szerokopasmowej sieci dostępowej WiMAX w zakresie przewidzianym dla 

Gminy Miasto Rzeszów i Gminy Krasne. Studium to jest skorelowane z projektem kluczowym dla 

Województwa Podkarpackiego, realizującego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej szkieletową sieć światłowodową, która będzie łączyć się z siecią metropolitalną 

ResMAN w 2 punktach styku – w centrach zarządzania siecią w Rzeszowie i w Krasnem. 

 

Przedmiotowy projekt stanowi element działań zmierzających do zapewnienia ludności oraz 

jednostkom organizacyjnym administracji publicznej Gminy Miasto Rzeszów i Gminy Krasne 

znajdującym się w obszarze objętym potencjalnym oddziaływaniem projektu, dostępu do 

nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, w tym do szerokopasmowego Internetu.  

Obecna infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na obszarze realizacji projektu nie spełnia 

oczekiwań jego interesariuszy, którymi są: 

 pracownicy jednostek organizacyjnych administracji publicznej Gminy Miasto Rzeszów  

i Gminy Krasne; 

  pracownicy Urzędu Miasta Rzeszów oraz Urzędu Gminy Krasne; 

 ludność zamieszkująca obszar oddziaływania projektu; 
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 publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla 

których samorząd miasta jest organem prowadzącym;  

 nauczyciele i uczniowie szkół objętych projektem; 

 mieszkańcy Miasta Rzeszowa;  

 mieszkańcy Gminy Krasne;  

 ludność korzystająca z możliwości publicznego dostępu do Internetu. 

 

Problemem, który projekt pomoże rozwiązać jest wykluczenie cyfrowe, szczególnie widoczne na 

terenach wiejskich województwa podkarpackiego. Dotyczy to zarówno Partnera projektu-Gminy 

wiejskiej Krasne, ale także obszarów nowo przyłączonych do Rzeszowa, które administracyjnie  

z wiejskich stały się miejskimi, nie zmieniły jednak swojego charakteru przestrzennego  

i gospodarczego. Analogiczną sytuację, do tej na 60% obszaru Gminy Miasto Rzeszów  

z niedorozwiniętym dostępem do szerokopasmowego Internetu ma Gmina Krasne, w której tylko 

na kilkunastoprocentowym obszarze szerokopasmowe łącza ma lokalny operator – Spółdzielnia 

WIST w Łące.  

  

Potrzeba realizacji przedmiotowego projektu jest także uwarunkowana względami 

ekonomicznymi. Mała gęstość zaludnienia (na tle obszaru oddziaływania projektu) na terenie 

Gminy Krasne (ok. 253 os/km2) oraz obszarach przyłączonych do Rzeszowa (ok. 1500 os/km2, 

przed poszerzeniem ok. 3000 os/km2, powierzchnia miasta wzrosła ponad dwukrotnie, liczba 

mieszkańców wzrosła tylko o 11%) sprawia, że budowa urządzeń dostępowych do Internetu 

innych niż bezprzewodowa sieć szerokopasmowa byłaby nieopłacalna dla operatora, gdyż 

przy stosunkowo wysokich kosztach, docierałyby one do wąskiego grona odbiorców.  

Względy finansowe leżą również po stronie bezpośrednich użytkowników sieci, gdyż pomimo 

tendencji malejącej w opłatach za dostęp do Internetu dla gospodarstw domowych, ich wysokość 

nadal jest istotną barierą w korzystaniu z Internetu.  

Istotnym mankamentem, wpływającym na trudności w zarządzaniu miastem i świadczenie usług 

publicznych dla mieszkańców jest rozproszona baza lokalowa urzędów i instytucji, co  

w połączeniu z ograniczonym dostęp do wysokich prędkości szerokopasmowego Internetu  

i wysokimi opłatami za dostęp do sieci wpływają na jakość i szybkość działania jednostek 

administracji publicznej.  

 

Brak bezprzewodowej sieci szerokopasmowej powoduje, że jednostki organizacyjne 

samorządów biorących udział w projekcie są zmuszone do korzystania i ponoszenia opłat z tym 

związanych z nieefektywnych łączy analogowych (modem). Taki stan rzeczy z kolei nie wpływa 

korzystnie na realizację założeń planu Unii Europejskiej „i2010-Europejskie społeczeństwo 

informacyjne do 2010 r.”, który przyjmuje, że w 2010 r. 80% wszystkich gospodarstw będzie 

miało dostęp do szerokopasmowego Internetu. Z kolei w „Strategii rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego w Polsce do roku 2013”  zakłada się, że na wsi dostęp do Internetu będzie miało 
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40% gospodarstw, a w dużych miastach – 70%. Tak więc zapewnienie bezpłatnego dostępu do 

sieci szerokopasmowej dla szkół i obiektów administracji publicznej, a także gospodarstw 

domowych, będzie jednym z elementów przyczyniających się do realizacji celów ww. Strategii.  

 

Za potrzebą realizacji projektu przemawiają również przesłanki związane z wdrażaniem przez 

Rzeszów i Krasne e-usług administracji publicznej oraz zapewnieniem łączności wewnętrznej 

jednostek organizacyjnych obu tych gmin. Od dwóch lat Gmina Miasto Rzeszów przygotowuj się 

do przeprowadzenia naborów do jednostek edukacyjnych w formie elektronicznej, które bez 

upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu, zwłaszcza w szkołach położonych na 

terenach włączonych do Rzeszowa nie będą mogły być w pełni wykorzystane. Dotychczas 

testowane były próbnie usługi hostingowe z zakresu elektronicznego naboru do wybranych 

typów szkół, które ujawniły wiele niedoskonałości w wypożyczanym oprogramowaniu naboru, 

stąd decyzja gminy, aby w oparciu o serwerownie i łącza ResMAN zakupić dedykowane 

oprogramowanie do przeprowadzenia naboru na bazie wcześniej wdrożonego systemu 

zarządzania budżetem jednostek oświatowych. Wdrażany będzie również elektroniczny system 

śledzenia drogi edukacyjnej ucznia, który poprzez sieć szerokopasmową będzie dostępny do 

wymiany informacji o uczniach pomiędzy szkołami bezpośrednio, szkołami i organem 

założycielskim, czyli gminą, a także pomiędzy szkołami i rodzicami.  

Wdrożenie tych usług zapewni oszczędność czasu związaną z możliwością załatwienia spraw 

przez Internet bez konieczności składania podań w kilku szkołach jednocześnie oraz przyczyni 

się do poprawy komunikacji pomiędzy klientami a administracją. W wyniku realizacji projektu 

mieszkańcy będą mogli kontaktować się on-line z jednostkami administracji i edukacji publicznej 

przy wykorzystaniu rozbudowanych portali internetowych. 

 

Wśród obiektów połączonych  ResMANem dominują budynki oświatowe. Od 2006 roku mógł 

dzięki temu zafunkcjonować wdrażany z własnych środków system zarządzania budżetem 

oświaty Sigma OPTIVUM. Narzędzie to okazało się użyteczne przy wspieraniu procesów 

planowania i sprawozdawczości budżetowej właśnie dzięki szybkiej sieci MAN o dużej 

przepływności, która praktycznie odpowiada parametrom sieci LAN. To samo oprogramowanie 

wdrażane w innych gminach, które posiadały jednostki oświatowe połączone różnej jakości 

sieciami internetowymi, właśnie ze względu na te łącza działało zawodnie, gdyż transakcje nie 

zawsze mogły być poprawnie zapisane w wymaganym krótkim interwale czasowym.  Na bazie 

tych doświadczeń wdrożone zostały również z własnych funduszy, wykorzystujące łącza ResMAN  

elektroniczne arkusze organizacyjne szkół. Założona przy okazji tego systemu rozproszona baza 

danych z systemem wielofazowego zatwierdzania rozproszonych transakcji  danych mogły być 

podstawą do dalszej rozbudowy o pakiet e-usług edukacyjnych. Ze względu na  ograniczone 

środki  budżetowe, kolejną usługę sieciową w oświacie – nabór elektroniczny Gmina Rzeszów 

testowała przez ostatnie 2 lata pilotażowo tylko jako hostingową usługę zewnętrzną,  

w wybranych typach jednostek oświatowych. Funkcjonalność gotowego, taniego, a więc 

uproszczonego, wykupywanego jako usługa zewnętrzna oprogramowania, nie spełniła wielu 
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oczekiwań gminy oraz młodzieży i rodziców, co miało negatywny oddźwięk w lokalnych 

mediach, w postaci dużej ilości krytycznych artykułów prasowych na podstawie interwencji 

uczniów i ich rodziców. Usługi hostingowe polegały na wykupywaniu corocznego dostępu do 

zewnętrznych serwerów, na których gromadzone dane nie mogły być  wykorzystywane do 

dalszego przetwarzania w całym ciągu zazębiających się usług elektronicznych: naboru,  

śledzenia obowiązku szkolnego i w końcu wykorzystaniu zgromadzonych danych o uczniu i jego 

drodze edukacyjnej w elektronicznych dziennikach, których wdrożenie nie jest już częścią 

niniejszego projektu. 

Gmina Rzeszów, wykorzystując własne pomieszczenia serwerowi, własne transakcyjne systemy 

baz danych, szybkie i bezpieczne łącza sieci metropolitalnej ResMAN zdecydowała się  

w oparciu o nie, na założenie jednolitej bazy danych o uczniach, wspartej specjalistycznym 

oprogramowaniem, pozwalającym na dużą skalę wdrożyć szeroką gamę e-usług edukacyjnych. 

Niniejszy projekt w zakresie e-usług obejmuje wdrożenie ich podstaw, w postaci dostosowanego 

do własnych potrzeb oprogramowania, realizującego wszystkie możliwe typy naborów do 

wszystkich rodzajów placówek edukacyjnych prowadzonych przez gminę jako organ 

założycielski. Sprzęgając tak powstałą bazę danych o uczniach z własną ewidencją ludności 

można w łatwy sposób zrealizować skuteczny system kontroli obowiązku nauki przez uczniów. 

Na podstawie posiadanej własnej bazy uczniów, w następnym 2-letnim etapie gmina już za 

własne środki wprowadzi dzienniki elektroniczne. Ponieważ projekty e-usług muszą w ramach 

RPO być zakończone i rozliczone w połowie 2011 roku – gmina nie mogła już e-dzienników  

uwzględnić w tym projekcie, bo ich czas wdrożenia jest dłuższy niż okres kwalifikowalności 

kosztów w obecnym naborze. Wykorzystanie wcześniej zdobytego doświadczenia przy 

hostingowaniu naboru elektronicznego do wybranych jednostek oświatowych - będzie 

gwarantowało przeprowadzenie sprawnego wdrożenia e-usług w postaci naboru w ramach 

własnej infrastruktury sieciowej i centrum zarządzania/serwerowni. Natomiast sprzężenie tak 

powstałej bazy danych o uczniach w szkołach, z elektroniczną ewidencją ludności w gminie, 

pozwoli w przeciągu 2-3 miesięcy wdrożyć e-usługę śledzenia drogi edukacyjnej ucznia  

i rozliczyć projekt w tym zakresie zgodnie z wymaganymi datami RPO. 

 

Główną przyczyną podjęcia starań o realizację projektu jest nie tylko niewystarczający poziom 

rozwoju infrastruktury teleinformatycznej w aglomeracji rzeszowskiej, niedostosowany do 

potrzeb użytkowników, ale też brak środków własnych na pokrycie kosztów całego 

przedsięwzięcia.  

Gmina Miasto Rzeszów oraz Gmina Krasne nie dysponują odpowiednimi środkami własnymi, 

które pozwoliłyby samodzielnie sfinansować omawianą inwestycję. 
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4. KONCEPCJA PROJEKTU RESMAN ETAPII 
 

 4.1.Lokalizacja  

 

Przedmiotowy projekt zostanie zrealizowany na terenie Miasta Rzeszowa posiadającego statut 

miasta powiatowego oraz Gminy Krasne, Powiat Rzeszowski w granicach administracyjnych 

województwa podkarpackiego. Rozbudowana w ramach niniejszego projektu sieć radiowej 

transmisji danych zlokalizowana będzie na terenie: 

Miejscowość: Miasto Rzeszów (Powiat Miasto Rzeszów) 

Miejscowość: Krasne, Malawa, Palikówka, Strażów (Gmina Krasne, Powiat Rzeszowski) 

 
Mapa 1. Lokalizacja inwestycji na tle województwa podkarpackiego 

 
Źródło: www.geoportal.gov.pl 
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Mapa 2. Lokalizacja inwestycji w najbliższym otoczeniu 

 
 

Mapa 3. Lokalizacja inwestycji w Gminie Krasne 

 
Źródło: http://www.gminakrasne.pl/ 
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Mapa 4. Sieć szerokopasmowa aglomeracji rzeszowskiej – ResMAN etap II 

 
Źródło: Urząd Miasta Rzeszów  

 

Warunki topograficzne, hydrologiczne i urbanistyczne mające wpływ na projekt 

Ze względu na specyfikę niniejszego przedsięwzięcia warunki hydrologiczne nie będą miały 

wpływu na projekt.  

Na realizację przedmiotowej inwestycji mają wpływ warunki topograficzne i urbanistyczne. 

Jednakże w obu przypadkach biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu i urbanistykę Miasta 

Rzeszowa i Gminy Krasne są one nieznaczne biorąc pod uwagę przewidzianą technologię do 

wykonania sieci szerokopasmowej. Gmina Krasne to w większości budownictwo jednorodzinne  

z budynkami maksymalnie dwukondygnacyjnymi. Natomiast miasto to w większości budynki 
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czterokondygnacyjne z lokalnie na osiedlach występującymi budynkami 

dziesięciokondygnacyjnymi. miejsca posadowienia stacji bazowych wyznaczono w większości 

przypadków na najwyższych obiektach Miasta Rzeszowa i Gminy Krasne. Dla niskich obiektów 

istnieje bezpośrednia widoczność optyczną pomiędzy budynkami, na których to będą 

zlokalizowane urządzenia stacji bazowych oraz radiolinie które to wymagają bezpośredniej 

widoczności  optycznej. Wnioskodawca realizuje przedsięwzięcie w trybie zaprojektuj i wybuduj 

ma to tutaj podstawowe znaczenie – ponieważ w gestii wykonawcy jest rozmieszczenie tak 

masztów na stacjach bazowych (mamy na uwadze wysokość masztów jak i posadowienie na 

dachu budynku), jak i obiektach na których to będą zlokalizowane stacje abonenckie, aby 

podczas realizacji projektu technicznego przy zastosowaniu sprzętu spełniającego minimum 

oczekiwać zamawiającego spełnić oczekiwania transmisyjne dla każdego obiektu. Jednocześnie 

dodać należy iż system WiMAX posiada specyficzne właściwości, które to umożliwiają 

poprawną pracę systemu przy braku bezpośredniej widoczności. 

Rozwiązania alternatywne 

Wnioskodawca przy określeniu zakresu rzeczowego niniejszego projektu kierował się chęcią 

dalszej rozbudowy sieci radiowej transmisji danych, której podstawy zostały stworzone  

w ramach I etap budowy sieci ResMAN. Przy rozważaniu wariantów alternatywnych brano pod 

uwagę budowę sieci światłowodowej, jednak ze względu na znaczne koszty związane z budową 

takiej sieci od podstaw oraz poważne utrudnienia, które wystąpiłyby już na etapie projektowym 

zdecydowano o wyborze wariantu będącego przedmiotem niniejszego Studium Wykonalności.  

Wybór terenu/obiektu lub rejonu geograficznego realizacji projektu 

Wybór obszaru, na którym realizowana będzie przedmiotowa inwestycja został dokonany  

w oparciu o zidentyfikowane potrzeby i problemy Wnioskodawcy i Partnera projektu, 

szczegółowo omówione w podrozdziale 3.2. niniejszego opracowania. Wybór obiektów, na 

których zlokalizowane będą nadajniki WiMAX został przeprowadzony w oparciu o listę  

61 obiektów z terenu Miasta Rzeszowa i Gminy Krasne, które zostaną włączone do sieci.  

Powiązanie z innymi obiektami infrastrukturalnymi 

Przedmiotowy projekt jest powiązany z istniejąca infrastrukturą teleinformatyczną. Niniejsze 

przedsięwzięcie stanowi kontynuację dalszej budowy sieci radiowej transmisji danych  

w aglomeracji rzeszowskiej. II etap jest merytorycznie i celowo powiązany z I etapem budowy 

regionalnej sieci szerokopasmowej zrealizowanym w latach 2005-2006.  

Rozbudowywana w ramach przedsięwzięcia sieć rozszerzy dostęp do szerokopasmowego 

Internetu dla mieszkańców i jednostek administracji publicznej na terenie Gminy Krasne, a także 

na pozostałym obszarze Miasta Rzeszowa.  II etap związany jest z uzupełnieniem infrastruktury 

powstałej w I etapie o technologię WiMAX 802.16, z wykorzystaniem posiadanych 

częstotliwości radiowych 3,5-3,7 GHz. 

Zapotrzebowanie na media i ich dostępność w danej lokalizacji 

Etap realizacji 

W fazie realizacji projektu istnieje zapotrzebowanie na energię elektryczną. Zamierzenie 

będzie realizowane na istniejących obiektach budowlanych – budynkach, są zasilane w energię 
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elektryczną i istnieje możliwość wykorzystania energii elektrycznej za zgodą zarządców 

budynków, za odpłatnością na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Wykonawcą,  

a Zarządcą obiektu. 

Etap eksploatacji 

Na etapie eksploatacji wybudowana sieć szerokopasmowej ResMAN charakteryzuje się tym iż: 

 nie wymaga zasilania w wodę i odprowadzanie ścieków, 

 nie wytwarza odpadów stałych, 

 nie emituje hałasu i wibracji negatywnie oddziałujących na środowisko, 

 nie emituje zanieczyszczeń gazowych, pyłowych lub płynnych, 

 nie wpływa szkodliwie na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe  

i podziemne, 

Wymaga jedynie zasilania w energię elektryczną. Elementy sieci wymagające zasilania  

w energię elektryczną zlokalizowane są w istniejących budynkach posiadających przyłączenia 

do sieci energetycznej. Wszystkie obiekty na których będą zlokalizowane urządzenia sieciowe 

wymagające zasilania w energię elektryczną posiadają przydział mocy umożliwiający ich 

poprawne funkcjonowanie oraz bezproblemowe i bezkolizyjne przyłączenie urządzeń sieci 

ResMAN do ich wewnętrznej sieci eNN. Na etapie projektowania wykonawca zobowiązany jest 

do opracowania projektu wykonawczego branżowego dla WLZ (wewnętrzna linia zasilająca) 

zasilającego urządzenia sieci ResMAN wraz z szafką z zabezpieczeniami odpowiednimi dla 

tego typu sieci i podlicznikiem umożliwiającym rozliczenie zużycia energii z administratorem 

obiektu. 

 

Możliwość prowadzenia i zabezpieczenia budowy, stref ochronnych 

Budowa sieci nie wymaga tworzenia na czas montażu zaplecza budowy mogącego powodować 

zanieczyszczenia środowiska. Ewentualny remont urządzeń radiowej sieci szerokopasmowej 

również nie wprowadza takich zanieczyszczeń. 

 

Obszar oddziaływania 

Określono, że obszar oddziaływania niniejszego projektu będzie miał zasięg powiatowy. 

Potencjalnym oddziaływaniem projektu zostanie objęte miasto na prawach powiatu- Rzeszów 

oraz Gmina wiejska Krasne. 
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Mapa 5. Obszar oddziaływania projektu  

 
Źródło: www.gminy.pl 

 



PROGRAM INFORMATYZACJI MIASTA RZESZÓW W LATACH 2010 - 2013 

 Strona 43 z 116  
 

 

4.2. Cel projektu, oddziaływania społeczno-gospodarcze, powiązania  

z innymi projektami 
 

Podjęty przez Wnioskodawcę projekt ma w perspektywie doprowadzić do dalszego rozwoju 

społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego, poprzez rozbudowę regionalnej 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także przeciwdziałanie dysproporcjom  

w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu. 

Przedmiotowa inwestycja stanowi odpowiedź na zapisy III osi priorytetowej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013, która zakłada 

zmniejszenie zapóźnień technologicznych i informatycznych w zakresie rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego. Zrealizowanie zaplanowanego w ramach przedmiotowego projektu 

przedsięwzięcia przyczyni się do stworzenia dostępu do sieci dla 61 budynków jednostek 

organizacyjnych administracji publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów i Gminy Krasne. 

Szerokopasmowy Internet socjalny zostanie udostępniony także mieszkańcom w otoczeniu tych 

jednostek. Wdrożone zostaną także 2 e-usługi edukacyjne, pozwalające na elektroniczny nabór 

do przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Rzeszowa oraz na śledzenie drogi 

edukacyjnej uczniów.  

Cel projektu 

Strategiczny cel projektu został określony w następujący sposób: „stworzenie warunków dla 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego i niwelowanie w tym zakresie dystansu Rzeszowa  

i okolicznej gminy wiejskiej Krasne względem innych regionów w kraju i Europy”. Cel realizowany 

będzie poprzez: 

 budowę na tych obszarach infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej istniejącą  

i tworzącą nowe zasoby regionalnej sieci szerokopasmowej; 

 zapewnienie możliwości dostępu do usług szerokopasmowych dla gospodarstw 

domowych oraz instytucji publicznych na terenie Rzeszowa i Krasnego oraz stworzenie  

i udostępnienie e-usług wspomagających organizacyjnie proces edukacyjny. 

 

Cel strategiczny projektu zostanie osiągnięty przez cele szczegółowe, na które składają się: 

1. Eliminacja barier w korzystaniu z technologii informacyjnych, poprzez udostępnienie sieci 

szerokopasmowej i e-usług szerszemu gronu odbiorców. 

2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia cyfrowego, poprzez uruchomienie Internetu 

socjalnego na terenach, gdzie ze względów ekonomicznych nie jest opłacalna budowa 

sieci przewodowych i gdzie ze względu na mniejszą zamożność mieszkańców jest niski 

popyt na płatne usługi. 

3. Usprawnienie działania samorządów Rzeszowa i Krasnego, poprzez unowocześnienie  

i uzupełnienie własnej sieci dla administracji i placówek oświatowych. 
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4. Przyciągnięcie i zatrzymanie mieszkańców gmin, zwłaszcza na obszarach o niskiej 

gęstości zaludnienia, poprzez dostarczenie im nowych, niedostępnych dotąd usług. 

5. Usprawnienie i minimalizacja kosztów funkcjonowania instytucji publicznych Rzeszowa  

i Krasnego, poprzez zapewnienie wewnętrznej łączności telekomunikacyjnej, w tym 

dostępu do Internetu i telefonii VoIP, których koszt dostarczenia i eksploatacji będzie 

niższy od cen zakupu usług do każdej jednostki organizacyjnej oddzielnie. 

6. Dołączenie do szerokopasmowego Internetu i wysoko przepustowych łączy 

teleinformatycznych kolejnych 61budynków na terenie gmin Krasne i Rzeszów. 

7. Dołączenie do Internetu, telefonii VoIP kolejnych 3912 osób zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych obu gmin. 

8. Dołączenie do Internetu i telefonii Internetowej 1147 osób zatrudnionych w instytucjach 

gminnych na obszarach wiejskich. 

9. Uruchomienie 2 usług publicznych on-line w postaci elektronicznego naboru do wszystkich 

typów jednostek oświatowych, czyli: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych oraz na bazie naboru – 

usługi kontroli obowiązku oświatowego w przedszkolach – dla dzieci w wieku 5-6 lat,  

w szkołach podstawowych i gimnazjach dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat oraz 

obowiązku nauki dla młodzieży pomiędzy 16, a 18 rokiem życia. 

10. Zainstalowanie w jednostkach oświatowych 171 zestawów komputerowych dla 

nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół, obsługujących uruchomione 2 e-usługi. 

11. Utworzenie nowego miejsca pracy w Urzędzie Miasta Rzeszowa w postaci 

administratora nadzorującego nowo zamontowaną infrastrukturę elementów aktywnych 

sieci szerokopasmowej MAN. 

 

Wymienione powyżej cele szczegółowe przedmiotowego projektu pozostają spójne zapisami  

III osi priorytetowej RPO WP na lata 2007-2013, bowiem kładą nacisk na zmniejszenie 

obszarów wykluczenia cyfrowego, poprzez rozbudowę szerokopasmowego Internetu oraz 

poprawę poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej.  

Osiągnięcie założonych celów będzie możliwe do monitorowania dzięki: 

 wskaźnikom produktu: 

1. Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych. 

2. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3- dwustronna interakcja. 

3. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC). 

4. Liczba zakupionych zestawów komputerowych. 

5. Liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików. 

6. Liczba wdrożonych platform serwerowych dla funkcjonowania aplikacji. 

7. Liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu 

szerokopasmowego do Internetu. 

 wskaźnikom rezultatu: 
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1. Liczba osób podłączonych do szerokopasmowego Internetu. 

2. Liczba jednostek publicznych podłączonych do szerokopasmowego Internetu. 

3. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji  

i usług teleinformatycznych. 

4. Liczba osób korzystających z usług on-line. 

5. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy 

(EPC). 

6. Liczba osób podłączonych do szerokopasmowego Internetu na obszarach 

wiejskich. 

7. Liczba jednostek organizacyjnych połączonych siecią WAN. 

8. Liczba usług publicznych dostarczonych on-line.  

 

Poprzez budowę regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN, projekt 

przyczyni się do osiągnięcia długoterminowych korzyści, którymi będą: 

 zmniejszenia skali wykluczenia cyfrowego województwa podkarpackiego; 

 wzrost dostępności Internetu dla szerszych kręgów społecznych; 

 zwiększenie poziomu świadomości z zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego 

płynących dla mieszkańców Miasta Rzeszowa i Gminy Krasne 

 zmniejszenia dysproporcji w dostępie do Internetu dla mieszkańców obszarów 

wiejskich; 

 wzrostu konkurencyjności województwa podkarpackiego. 

 

Oddziaływania społeczno-gospodarcze 

W celu dalszej rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej na obszarze województwa 

podkarpackiego niezbędne jest przeprowadzenie II etapu inwestycji polegającej na budowie 

sieci radiowej transmisji danych w aglomeracji rzeszowskiej. Realizacja przedmiotowego 

projektu będzie pozytywnie wpływać na rozwój społeczno-gospodarczy oraz ekonomiczny 

województwa podkarpackiego, a co za tym idzie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności regionu 

Podkarpacia. 

W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się uzyskanie dostępu do sieci 

przez kolejnych 61 budynków jednostek organizacyjnych administracji publicznej na terenie 

Gmin Rzeszów (45 jednostek) i Krasne (16 jednostek). Stacje te zintegrują lokalne sieci 

znajdujące sie w tych budynkach w jedna siec klasy metropolitalnej MAN z centrum zarządzania 

w Rzeszowie i centrum lokalnym w Urzędzie Gminy Krasne. W budynkach tych będzie  

2160 nowych punktów dostępu do Internetu w postaci portów sieciowych do podłączania 

komputerów PC. Szerokopasmowy Internet socjalny zostanie udostępniony mieszkańcom  

w otoczeniu tych jednostek poprzez zainstalowanie na nich 110 punktów dostępu do Internetu – 

hot spotów Wi-Fi. Wcześniej dołączone do sieci ResMAN budynki (100) otrzymają urządzenia 



PROGRAM INFORMATYZACJI MIASTA RZESZÓW W LATACH 2010 - 2013 

 Strona 46 z 116  
 

abonenckie WiMAX w celu zapewnienia funkcjonowania sieci jako tzw. łącza redundantne oraz 

zapewnienia przepływności do nowo uruchamianych e-usług w edukacji. We wszystkich 

budynkach sieci ResMAN będzie funkcjonował rozbudowywany w tym etapie profesjonalny 

system telefonii VoIP o kolejne 900 stanowisk, eliminujący tradycyjną sieć telefoniczną. Liczba 

osób podłączonych do szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich w budynkach 

oświatowych przekroczy 1197. Liczba usług publicznych dostarczonych on-line wyniesie  

2 – elektroniczny nabór do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych oraz oparty na nim system śledzenia spełniania przez uczniów obowiązku 

nauki, powiązany z elektroniczną ewidencja ludności.  

W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty także wskaźnik: Liczba jednostek sektora 

publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych – 95, dotyczący 

liczby placówek oświatowych, w których zostaną uruchomione e-usługi.  

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji przedmiotowego projektu będzie służyła przede 

wszystkim mieszkańcom Miasta Rzeszowa i Gminy Krasne. Należy podkreślić, że na obszarze 

Gminy Krasne występuje deficyt tego typu usług, jak również na nowoprzyłączonych do 

Rzeszowa terenach wiejskich, które stanowią obecnie 60% powierzchni miasta. Powstała  

w wyniku realizacji projektu infrastruktura zapewni dostęp do tych usług dla osób  

z obszarów wiejskich. Ze strategicznego punktu widzenia Komisja Europejska uważa wsparcie na 

wdrożenie sieci szerokopasmowej na terenach wiejskich za zgodne z aktualną polityką 

wspólnotową, z racji tego, iż promuje ono spójność regionalną i służy znoszeniu nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu rynku.  

Dzięki udostępnieniu Internetu socjalnego na obszarze gmin uczestniczących w projekcie 

osiągnięty zostanie wzrost aktywności społecznej mieszkańców przejawiający się w korzystaniu  

z e-usług dostępnych w sieci. Z kolei skrócenie czasu poświeconego na załatwianie spraw, 

poprzez drogę internetowa doprowadzi do jego zagospodarowania na zwiększenie aktywności 

ekonomicznej, czy np. kulturalnej. 

Przeprowadzane corocznie przetargi na dostarczanie łączy internetowych i telefonicznych oraz 

konserwacje i naprawy dużej instalacji sieciowej doprowadzą do wzmocnienia działalności 

gospodarczej i rozwoju lokalnych firm telekomunikacyjnych funkcjonujących na obszarze objętym 

projektem, obsługujących dużą instalacje dostępową stabilnych finansowo klientów, jakim są 

jednostki samorządowe. 

Oddziaływanie projektu po zakończeniu realizacji inwestycji będzie widoczne również  

w odniesieniu do poprawy dostępu lokalnych społeczności Gminy Miasto Rzeszów i Gminy 

Krasne do podstawowego środka komunikacji, co wpływa na wzrost spójności społecznej  

i regionalnej. Z efektów inwestycji będą korzystać osoby zamieszkujące tereny wiejskie (w tym 

również tereny przyłączone w ostatnich latach do Rzeszowa, które administracyjnie z wiejskich 

stały się miejskimi, nie zmieniając przy tym swojego charakteru przestrzennego  

i gospodarczego), często mniej zamożne oraz starsze, które do tej pory nie miały dostępu do 

zasobów sieciowych.  
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Przedsięwzięcie będzie oddziaływać również na rozwój społeczno-gospodarczy województwa 

przyczyniając się do przełamania barier w dostępie do e-usług także dla mieszkańców 

obszarów wiejskich. W długoterminowej perspektywie udostępniona w wyniku realizacji projektu 

sieć szerokopasmowa stanie się również bazą do organizacji akcji edukacyjnych i szkoleniowych, 

także w formie e-lerningu. W rezultacie będzie to miało istotny wpływ na zmniejszenie liczby 

osób wykluczonych cyfrowo oraz rozwój kultury innowacyjnej mieszkańców regionu i kreowanie 

społeczeństwa informacyjnego.  

W ten sposób realizowany będzie cel strategiczny Narodowej Strategii Spójności , jakim jest 

„tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy  

i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej”.  

Z efektów realizacji projektu korzyści odniosą także pracownicy zatrudnieni w jednostkach 

organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów i Gminy Krasne, którzy dzięki wdrożeniu nowoczesnego 

systemu zyskają poprawę warunków pracy, a także możliwość szybszej realizacji procesów 

związanych z obsługa obywateli, tym samym wpływając na zwiększenie jakości świadczonych 

przez administrację publiczną usług. 

 

Podsumowując: Wdrożone w ramach projektu rozwiązania pozwolą na podniesienie dostępności  

i jakości świadczonych przez jednostki organizacyjne administracji publicznej Gminy Miasto Rzeszów 

i Gminy Krasne usług, a co za tym idzie spowodują zmniejszenie skali wykluczenia cyfrowego na 

terenie województwa podkarpackiego.  

 

Powiązania z innymi projektami 

Do inwestycji zrealizowanych powiązanych (komplementarnych) merytorycznie i celowo  

z przedmiotowym projektem (działania zmierzające do umocnienia się społeczeństwa 

informacyjnego) należy zaliczyć przede wszystkim projekt pn."Budowa regionalnej sieci 

szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – Etap I", wartość projektu 8 806 692 zł. 

Projekt był współfinansowany z EFRR, w ramach ZPORR priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działanie 1.5 Infrastruktura 

społeczeństwa informacyjnego, okres realizacji: 04. 2005 r. – 09. 2006 r.  

Przedmiotem projektu był rozwój zaplecza informacyjno-telekomunikacyjnego w obrębie Gminy 

Miasto Rzeszów i okolic oraz upowszechnienie swobodnego dostępu do Internetu wśród 

mieszkańców miasta i gmin objętych projektem.  

W ramach projektu wybudowano dwie stacje bazowe – węzły szkieletu, które w promieniu  

30 km skupiają ruch ze stacji abonenckich, umieszczonych w 85 jednostkach organizacyjnych 

administracji publicznej na terenie Gminy miejskiej Rzeszów, Miasta Głogów Małopolski i Gminy 

Krasne. Stacje te zintegrowały lokalne sieci LAN znajdujące się w tych budynkach w jedną 

bezpieczną i szybką sieć klasy metropolitarnej WMAN z centrum zarządzania w Rzeszowie. 
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W budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa i Miejskim Zarządzie Dróg i Zieleni ustawiono Kioski 

Internetowe z darmowym dostępem do Internetu za pośrednictwem sieci ResMAN. 

Zainstalowano łącznie 91 jednostek abonenckich, powstało ponad 1200 punktów dostępu do 

Internetu, w postaci komputerów biurowych. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych urządzeń 

zostały zastosowane internetowe bramki głosowe VoIP, eliminujące tradycyjną sieć telefoniczną. 

Liczba takich punktów dostępu przekroczyła 1000. Szerokopasmowy Internet dostarczony do 

jednostek publicznych został udostępniony wszystkim mieszkańcom w otoczeniu tych jednostek 

poprzez zainstalowanie na nich 44 Hot-Spotów, czyli punktów dostępu do Internetu typu Wi-Fi. 

Centrum zarządzania posiada punkty styku (połączenia) z każdym wyrażającym chęć dostawcą 

Internetu, wyprowadzającym ruch lokalny na zewnątrz – w skali regionu i kraju.  
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4.3. Spójność projektu z celami RPO oraz spójność z celami z dokumentami 

programowymi/strategicznymi (unijnymi/krajowymi/regionalnymi/lokalnymi) 
 

Rysunek 2. Struktura powiązań projektu ze strategicznymi  
dokumentami unijnym/krajowym/regionalnym/lokalnym 
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Założony w projekcie cel jest zgodny z obszarami i celami strategicznymi zawartymi  

w dokumentach wyższego rzędu. Poniżej przedstawiono powiązanie planowanego 

przedsięwzięcia z dokumentami planistycznymi na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym. 

Strategia „i2010-Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu zatrudnienia” 

Głównym celem polityki Unii Europejskiej jest stworzenie powszechnego dostępu do Internetu dla 

wszystkich obywateli. „Strategia i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu 

zatrudnienia”, która stanowi pierwszą inicjatywę podjętą w ramach odnowionej Strategii 

Lizbońskiej została przyjęta w marcu 2005 roku przez Komisję Europejską. Za główny cel 

„Strategia i2010” stawia sobie wspieranie zintegrowanego podejścia w unijnej polityce na rzecz 

społeczeństwa informacyjnego i mediów. Przywołana Strategia kładzie duży nacisk na 

powszechny udział i na wyposażenie wszystkich obywateli Unii w podstawowe umiejętności 

cyfrowe. Dokument wyznacza trzy priorytety europejskiej polityki w dziedzinie społeczeństwa 

informacyjnego i mediów: 

1. Ukończenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej wspierającej otwarty  

i konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów. 

2. Wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad ICT, mające na celu wspieranie 

wzrostu oraz tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy. 

3. Stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, które przyczyni 

się do wzrostu i powstawania nowych miejsc pracy w sposób zgodny z zasadami 

zrównoważonego rozwoju, stawiając na pierwszym miejscu lepszy poziom usług 

publicznych i jakość życia. 

Przedmiotowy projekt, który zmierza do pokrycia szerokopasmowym dostępem do Internetu, 

przy wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń służących do bezprzewodowej transmisji 

danych  Miasta Rzeszów i  Gminy wiejskiej Krasne w ramach aglomeracji rzeszowskiej, stanowi 

odpowiedź na zapisy celu 3 przywołanej „Strategii i2010”. 

Strategia Rozwoju Społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 

23 grudnia 2008 roku Prezes Rady Ministrów podpisał Uchwałę Rady Ministrów nr 274/2008  

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2013”. 

Przywołany dokument zwraca uwagę, że jednym z głównych czynników mających wpływ na 

wzrost gospodarczy jest umiejętność pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania 

informacji za sprawą dynamicznie rozwijających się technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych. Wśród głównych kierunków działań, które warunkują powodzenie Strategii 

wymienia się: 

 stworzenie warunków sprawnego rozwoju oraz funkcjonowania społeczeństwa 

informacyjnego, 

 zapewnienie powszechnego dostępu do usług i treści w sieciach informacyjnych, 

 szersze wykorzystanie nowych technologii w celu podniesienia efektywności, 

innowacyjności, konkurencyjności gospodarki oraz współpracy firm, 
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 stworzenie warunków prawno-ekonomicznych i organizacyjnych do zbudowania  

i powszechnego wykorzystania bezpiecznych sieci komunikacji cyfrowej. 

Na podstawie przyjętych wizji i misji społeczeństwa informacyjnego oraz postulatów realizacji 

Strategii, wyznaczone zostały następujące strategiczne kierunki Polski w zakresie rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego do roku 2013, w trzech obszarach: Człowiek, Gospodarka, 

Państwo. 

W ramach Obszaru Człowiek przedmiotowe przedsięwzięcie pozostaje spójne z celem 6: 

Zapewnienie efektywnej ekonomicznie, bezpiecznej i zorientowanej na przyszłe potrzeby 

Polaków infrastruktury technologii informacyjnych i komunikacyjnych, niezbędnej do rozwoju 

polskiego społeczeństwa informacyjnego-poprzez wzrost dostępności szerokopasmowego 

Internetu na terenach miejskich i wiejskich, co stanowi miarę osiągnięcia celu 6 przywołanej 

Strategii.  

W ramach Obszaru Gospodarka, projekt jest komplementarny z celem 2: Stworzenie warunków 

sprzyjających rozwojowi sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz e-usług w 

Polsce-poprzez tworzenie warunków dla rozwoju sektora usług bazujących na technologii 

szerokopasmowego dostępu do Internetu.  

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2020 została przyjęta przez 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 20 października 2006 roku. Jest to kluczowy 

dokument programowania rozwoju województwa do roku 2020, obejmujący swym zakresem 

dwie kolejne perspektywy finansowe Unii Europejskiej. Dokument wyznacza cele i działania 

mające służyć podnoszeniu konkurencyjności województwa oraz przełamywaniu istniejących 

problemów społeczno-gospodarczych. Ramy Strategii zostały wyznaczone w obrębie 

następujących obszarów strategicznych, wybranych na podstawie aktualnej diagnozy 

społeczno-gospodarczej: 

 Gospodarka regionu 

 Infrastruktura techniczna 

 Obszary wiejskie i rolnictwo 

 Ochrona środowiska 

 Kapitał społeczny 

 Współpraca międzynarodowa 

 Ochrona zdrowia 

Projekt w swoich założeniach nawiązuje do Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na 

lata 2007-2020, a dokładnie do: 

 Obszaru: Gospodarka regionu 

Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki poprzez rozwijanie 

przedsiębiorczości, zwiększenie jej innowacyjności oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 

regionu. 
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Priorytet 2: Budowanie regionalnego systemu innowacji poprzez rozwój rzeszowskiego obszaru 

metropolitarnego oraz powiązań z nauką i gospodarką. 

Kierunek działania 3: Wzmocnienie i rozwój kultury innowacyjnej mieszkańców regionu. 

Przywołana Strategia kładzie nacisk na innowacyjne rozwiązania, które mają kluczowe 

znaczenie dla osiągnięcia i utrzymania  konkurencyjnej pozycji województwa 

podkarpackiego, co z kolei przełoży się na wyższy poziom i jakość życia mieszkańców 

regionu. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia wpłynie na rozwój regionalnej sieci 

szerokopasmowej oraz zwiększy możliwość korzystania z Internetu przez mieszkańców 

zamieszkujących na obszarze oddziaływania projektu. Wpłynie także na wzmocnienie i 

rozwój kultury innowacyjnej wśród mieszkańców regionu 

 Obszaru: Infrastruktura techniczna 

Cel strategiczny: Poprawa dostępności komunikacyjnej i infrastruktury technicznej województwa. 

Priorytet 4: Poprawa sprawności funkcjonowania regionalnego systemu usług telekomunikacyjnych. 

Kierunek działania 1: Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej, szczególnie na 

obszarach małych miast i wsi. 

Kierunek działania 2: Zapewnienie powszechnego dostępu do cyfrowych technik komunikacyjnych – 

CTK. 

Funkcjonowanie społeczeństwa w obecnych warunkach społeczno – gospodarczych, rozwój nauki 

i techniki wymaga komunikowania sie coraz sprawniejszymi i szybszymi systemami łączności. 

Zakres rzeczowy realizacji przedmiotowego projektu stanowi kolejny element sieci 

metropolitarnej MAN, która poprzez tzw. punkty styku w centrach zarządzania bezpieczną 

siecią połączy się ze szkieletową siecią światłowodową szczebla ponadregionalnego, 

powstającą w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Budowa magistrali 

światłowodowej „high – tech” łączącej cztery województwa w południowej części Polski z 

województwem podkarpackim, z którą łączy się przedmiotowa inwestycja będzie sprzyjać 

powstaniu silnego ośrodka informatycznego w południowej części Polski, w tym również na 

terenie województwa podkarpackiego. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego został przyjęty przez Zarząd 

Województwa 6 listopada 2007 roku i zaakceptowany przez Komisję Europejską 5 grudnia 

2007. Celem nadrzędnym dokumentu jest wzrost krajowej i międzynarodowej 

konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. 

Przedmiotowy projekt wpisuje sie w zapisy III osi priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – Społeczeństwo 

informacyjne. Celem nadrzędnym osi jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego w regionie. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, które polega na II 

etapie budowy sieci radiowej transmisji danych w aglomeracji rzeszowskiej, zakłada 

zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu, przy wykorzystaniu 

najnowocześniejszych urządzeń służących do transmisji danych dla Miasta Rzeszowa i Gminy 
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Krasne. Działanie podejmowane w ramach niniejszego przedsięwzięcia są istotnym krokiem w 

kierunku zmniejszenia zapóźnień informatycznych oraz zwiększenia dostępu do 

szerokopasmowego Internetu na obszarze województwa podkarpackiego, w tym także na 

obszarach wiejskich. 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 została 

uchwalona przez Sejmik Województwa w grudniu 2004 roku, jako dokument strategiczny 

wyznaczający główne kierunki przekształcenia województwa podkarpackiego w region 

innowacyjny. Kluczowym założeniem i celem dokumentu jest dążenie do zbudowania 

skutecznego i sprawnego regionalnego systemu innowacji dla osiągnięcia trwałego, 

zrównoważonego rozwoju regionu. W Strategii  sprecyzowano trzy priorytety: 

1. Zbudowanie otwartej, efektywnej sieci kreowania i wsparcia innowacyjności; 

2. Zwiększenie potencjału instytucji edukacyjnych, naukowych i badawczo rozwojowych 

regionu w zakresie kreowania innowacji; 

3. Wzmocnienie innowacyjnych firm w regionie i kreowanie nowych. 

Założone priorytety zostaną osiągnięte dzięki realizacji sześciu celów strategicznych, z których 

podjęty przez Gminę Miasto Rzeszów w partnerstwie z Gminą Krasne projekt jest zbieżny z 

priorytetem: Zwiększenie potencjału instytucji edukacyjnych, naukowych i badawczo-

rozwojowych regionu, celem strategicznym: Zbudowanie i rozwijanie kultury innowacyjnej 

mieszkańców regionu – kreowanie społeczeństwa innowacyjnego, w tym informacyjnego. 

Przywołany cel strategiczny będzie realizowany m.in. przez następujące cele operacyjne 

(szczegółowe):  

1. Rozwój regionalnej sieci szerokopasmowej. 

2. Zwiększenie dostępności mieszkańców regionu i firm do Internetu.  

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia bezpośrednio przyczyni się do realizacji celów 

operacyjnych w zakresie: wspierania wykorzystania technologii informatycznych, rozwoju 

sieci szerokopasmowej i zwiększenie dostępności mieszkańców regionu do Internetu.  

Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 została przyjęta 

przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. Jest to dokument pomyślany, jako regionalny 

program zapewnienia nowej jakości działań dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego  

i pobudzania gospodarki wiedzy. Na szczególną uwagę w kontekście projektu realizowanego 

przez Gminę Miasto Rzeszów w partnerstwie z Gminą Krasne zasługuje Priorytet I Strategiczne 

inwestycje w teleinformatyce drogą rozwoju Podkarpacia. Przedmiotowa inwestycja odpowiada na 

główne kierunki działań wyznaczone przez przywołaną Strategię, kładąc nacisk na rozwój 

regionalnych rozwiązań informatycznych oraz na budowę szerokopasmowej infrastruktury 

dostępu do Internetu.  
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Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa 

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wpływa bezpośrednio na realizację zapisów 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, w 

zakresie kierunków rozwoju infrastruktury technicznej, gdzie przewidziano sukcesywna 

modernizację i budowę sieci telekomunikacyjnej dla zaspokojenia wciąż rosnącego 

zapotrzebowania na usługi teleinformatyczne,  

w coraz szerszym wachlarzu usług dodatkowych i przy coraz wyższych wymaganiach 

jakościowych.  

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krasne 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krasne został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Krasne  

nr XXVI/252/2005 z dnia 20.04.2005 r. Jest to dokument umożliwiający szybki, skuteczny  

i wszechstronny rozwój Gminy Krasne, a w szerszej perspektywie powiatu, województwa i 

kraju. W omawianym dokumencie zaproponowana została seria działań, zmierzających do 

poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie Gminy Krasne. Zidentyfikowane zostały 

również kluczowe obszary rozwojowe, wśród których znajduje się obszar: społeczeństwo 

informacyjne, w ramach którego zaplanowano szereg zadań, do których należą: 

 budowa, rozbudowa lokalnych sieci informatycznych, współdziałających ze szkieletowymi 

sieciami regionalnymi i krajowymi, 

 budowa, przebudowa, wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami 

lokalnymi, 

 budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu 

wspomagania zarządzania na poziomie gminnym, 

 przygotowanie instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów 

i elektronicznej archiwizacji dokumentów, modernizacja infrastruktury informatycznej, 

 tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu,  

 budowa, rozbudowa lokalnych  systemów transmisji danych przy wykorzystaniu 

nowoczesnych technologii (np. transmisja satelitarna, droga radiowa). 

Przedmiotowy projekt podjęty do realizacji przez Gminę Miasto Rzeszów, w Partnerstwie  

z Gminą Krasne w sposób bezpośredni przyczynia się do osiągania głównych założeń Planu 

Rozwoju Lokalnego Gminy Krasne, w zakresie obszaru Społeczeństwo informacyjne.  
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4.4 Kwestie formalno-prawne wynikłe przy realizacji projektu ResMAN 

Etap II. 
 

Przedmiotowy projekt pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej 

ResMAN – Etap II” wykonany będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Procedura ta oznacza, że 

wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawca rozpocznie swoja prace od 

opracowania dokumentacji technicznej a następnie, na jej podstawie, dokona dostawy i montażu 

sprzętu i urządzeń wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych, wynikających z 

charakteru zakupywanych urządzeń.  

Dokumentacja techniczna opracowana będzie na podstawie Programu Funkcjonalno-

Użytkowego. Program Funkcjonalno-Użytkowy będzie wykonany zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, prawa ochrony środowiska i innymi przepisami, obowiązującymi dla zakresu 

projektu, w tym normującymi obowiązki przedszkolne, oświatowe, nauki, czy sposób 

przeprowadzania rekrutacji do jednostek edukacyjnych.  

Uznano niezbędność przygotowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego ze względu na fakt, iż 

w ramach projektu będą wykonywane drobne prace budowlane, a to wymusza konieczność 

opracowania dokumentacji technicznej i/lub PFU oraz ponieważ  montaż stacji bazowych sieci 

szkieletowej jest traktowany w prawie jako budowa i wymagał będzie stosownych pozwoleń. 

4.4.1.Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania 

przestrzennego 

 

W ramach projektu pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej 

ResMAN- Etap II” wszystkie planowane urządzenia radiowe nie powinny przekroczyć mocy  

15 W EIRP, w związku z powyższym teoretycznie nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na 

budowę. Przeprowadzony screening środowiskowy wskazuje jednak, że ze względu na ilość 

urządzeń radiowych wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgodny na realizację przedsięwzięcia, a to w konsekwencji skutkuje koniecznością uzyskania 

pozwoleń na budowę części radiowej projektu. Zakłada się, iż maszty wszystkich urządzeń 

abonenckich nie będą przekraczały wysokości wymagających pozwoleń na budowę, maszty 

stacji bazowych WiMAX będą jednocześnie służyły do montażu radiolinii i hotspotów Wi-Fi. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż niniejszy projekt wykonany zostanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, 

na tym etapie Wnioskodawca nie dysponuje jeszcze prawomocną decyzją o pozwoleniu na 

budowę. Jeżeli zaistnieje potrzeba jej uzyskania będzie to w gestii wyłonionego w ramach 

nieograniczonego przetargu Wykonawcy.  

Wnioskodawca jest w trakcie pozyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Mając jednak na uwadze zaistniałe zmiany stanu prawnego regulujące realizację 

inwestycji w zakresie sieci szerokopasmowych w związku z Ustawą z dnia 7 maja 2010 roku  

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, znacznemu wydłużeniu uległ czas 

związany z pozyskaniem ww. decyzji. Zgodnie bowiem z art. 51.1, ust. 3, pkt. 1 przywołanej 
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Ustawy przed uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji w zakresie sieci szerokopasmowej 

należy pozyskać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia.  

W toku postępowania jest procedura związana z wydaniem przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia. Podkreślenia wymaga fakt, że powstałe opóźnienia w pozyskiwaniu 

decyzji środowiskowej są także spowodowane zmianami stanu prawnego regulującego  

w związku z uchwaleniem Ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych.  

Na bieżącym etapie Wnioskodawca dysponuje już aktualnym zaświadczenie organu 

odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000. 

Z uwagi na specyficzny charakter trybu „zaprojektuj i wybuduj” Wnioskodawca nie posiada 

także dokumentacji technicznej. Zostanie ona bowiem wykonana przez wyłonionego w drodze 

postępowania przetargowego Wykonawcę, do którego obowiązków będzie również należało 

zrealizowanie dostaw wraz z montażem i niezbędnymi pracami adaptacyjno-wykończeniowymi.  

Z uwagi na brak dokumentacji technicznej, Wnioskodawca posiada aktualnie Program 

Funkcjonalno-Użytkowy, który służy ustaleniu planowanych kosztów dostaw wraz z montażem i 

pracami adaptacyjnymi. Dokument ten został opracowany zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z póz. 

zmianami) oraz w oparciu o inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane  

z procesem budowlanym. 

 

4.4.2 Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane lub na cele  projektu 

(dla projektów, które nie dotyczą robót budowlanych) 

 

Właścicielem większości rozpatrywanych działek, na których zlokalizowane są budynki 

użyteczności publicznej, na których przewiduje się prowadzenie prac montażowo-budowlanych 

jest Wnioskodawca (Gmina Miasto Rzeszów). W odniesieniu do części nieruchomości ustanowiony 

jest trwały zarząd, jednak nadal właścicielem pozostaje Wnioskodawca. 

W pozostałych przypadkach tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane będzie Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, w trakcie 

której pozyskiwania jest Wnioskodawca. Do takiego stanowiska uprawnia Wnioskodawcę art. 

54, ust. 4, pkt. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, w którym czytamy, że: „Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci 
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szerokopasmowej, na okres i w zakresie niezbędnym do realizacji i eksploatacji regionalnej sieci 

szerokopasmowej stanowi tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”4. 

Nadmienić należy, iż przedłużająca się procedura związana pozyskaniem decyzji o ustaleniu 

lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, wynika z wprowadzenia w ostatnim czasie zmian 

stanu prawnego. Dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 

przedsięwzięcia, która począwszy od 20 lipca bieżącego roku powinna być wydana przed 

uzyskaniem decyzji o lokalizacji w zakresie sieci szerokopasmowej, a także opinii i decyzji 

wydawanych przez Wojewodę oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w związku  

z uchwaleniem Ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych.   

W celu wykazania nieruchomości, na których prowadzone będą prace budowlano-montażowe 

zamieszcza się poniżej szczegółowe zestawienie dotyczące numerów działek wraz z podaniem 

formy własności.  
Tabela 14. Prawo do dysponowania nieruchomościami w celu realizacji projektu – Gmina Miasto Rzeszów 

(Wnioskodawca)  

Nr działki Obręb Forma własności Właściciel 

Współwłaściciel Gmina Miasto Rzeszów 

Współwłaściciel Województwo Podkarpackie 
Trwały zarząd Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Trwały zarząd Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie 

1069/1 207 Śródmieście 

Trwały zarząd 
Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów 

Rolnych w Rzeszowie 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

1790, 1791/2 212 Staroniwa 
Administrator 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. 
z o. o. 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
2433 216 Staromieście Użytkownik 

wieczysty 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – 

Rzeszów Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

1234/22 
207 Śródmieście 

 Zarządca 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. 

z o. o. 
1151 223 Zwięczyca II Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
86 224 Biała II 

Zarząd trwały Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rzeszowie 

343/3 220 Załęże Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

5962/4, 1479, 1480 
222 Przybyszówka 

II 
Właściciel Gmina Świlcza 

Właściciel Województwo Podkarpackie 
840 

 
207 Śródmieście 

 Użytkownik 
wieczysty 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna 

955/14 207 Śródmieście Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
1475/8 207 Śródmieście Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

                                                
4 Ustawa z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 106, 

poz. 675).  



PROGRAM INFORMATYZACJI MIASTA RZESZÓW W LATACH 2010 - 2013 

 Strona 58 z 116  
 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
1617/1 

 
207 Śródmieście 

 Zarządca 
Żłobek Zakładowy nr 1 WSK „PZL 

Rzeszów” 
904 207 Śródmieście Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
936 

207 Śródmieście 
 Zarządca 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. 
z o. o. 

20 208 Nowe Miasto Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

Współwłaściciel Gmina Miasto Rzeszów 
Współwłaściciel Województwo Podkarpackie 
Trwały zarząd Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Trwały zarząd Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie 

1069/1 207 Śródmieście 

Trwały zarząd 
Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów 

Rolnych w Rzeszowie 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

2009 
 

219 Wilkowyja Płd. 
 Trwały zarząd Dom Pomocy Społecznej 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
2358/7, 2358/9 

219 Wilkowyja Płd. 
 Trwały zarząd 

Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów 
Im. Bohaterów Westerplatte 

1211/2 213 Baranówka Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 674 

 
207 Śródmieście 

 Zarządca Młodzieżowy Dom Kultury 
1163 213 Baranówka Właściciel Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
746 

 
207 Śródmieście 

 Użytkownik 
wieczysty 

Teatr „Maska” 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1076 
 

207 Śródmieście 
 Trwały zarząd Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie 

739 207 Śródmieście Właściciel 
Gmina Wyznaniowa Żydowska w 

Krakowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
331/4, 331/5 207 Śródmieście 

Zarządca Izba Wytrzeźwień 
772 207 Śródmieście Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

179/2 207 Śródmieście Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
148/1, 149/1 214 Staroniwa II Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

882/1 207 Śródmieście Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
1104/22, 1104/17, 

1104/21 
208 Nowe Miasto 

 
Zarządca Żłobek nr 11 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
1617/1 

 
207 Śródmieście 

 Zarządca 
Żłobek Zakładowy nr 1 WSK „PZL 

Rzeszów” 

1093/1 218 Wilkowyja Pn. Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
2433 216 Staromieście Użytkownik 

wieczysty 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – 

Rzeszów Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 869/17 

 
207 Śródmieście 

 Władający Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

Trwały zarząd Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

1082/5 213 Baranówka 

Trwały zarząd Straż Miejska w Reszowie 
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Trwały zarząd Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 
Trwały zarząd Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

619 208 Nowe Miasto 
Trwały zarząd 

Zespół Placówek Opiekuńczo – 
Wychowawczych Dom dla Dzieci i 

Młodzieży „Mieszko” 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 98/1 

 
218 Wilkowyja Pn. 

 Trwały zarząd Dom Pomocy Społecznej 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

Władający 
Urząd Miejski Wydział Oświaty I 

Wychowania 
1255/5 

207 Śródmieście 
 

Zarządca Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1594/7 

 
207 Śródmieście 

 Zarządca Centrum Kształcenia Praktycznego 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1791/8, 1791/12, 
1791/13, 1791/14, 
1791/18, 1791/36, 
1791/38, 1791/41 

 

216 Staromieście 

Zarządca 
Zespół Szkół Samochodowych Technikum 

Samochodowe 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 567/47 
 

207 Śródmieście 
 Zarządca Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
600 

 
214 Staroniwa II 

 Użytkownik 
wieczysty 

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 343/3 
 

220 Załęże 
   

232/6 207 Śródmieście Właściciel Caritas Diecezji Rzeszowskiej 
1424/1 207 Śródmieście Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

937 213 Baranówka Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
1591 208 Nowe Miasto Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
307/1 213 Baranówka Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

1602 216 Staromieście Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
2081 

 
209 Zalesie 

 Użytkownik 
wieczysty 

Ochotnicza Straż Pożarna 

Właściciel Powiat Rzeszowski 
357/16 

 
226 Miłocin 

Zarządca 
Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w 

Miłocinie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 728 
 

212 Staroniwa 
 Użytkownik Osiedlowy Dom Kultury „Staroniwa” 

1049 225 Budziwój Właściciel Gmina Tyczyn 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 802/2 
 

207 Śródmieście 
 Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1231 
 

207 Śródmieście 
 Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
Trwały zarząd Gimnazjum Nr 5 w Rzeszowie 

110/185 
 

214 Staroniwa II 
 

Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 28 w Rzeszowie 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1596/1 

 
207 Śródmieście 

 Władający Liceum Ogólnokształcące Nr V w 
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Rzeszowie 

516/6 214 Staroniwa II Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 567/47 

 
207 Śródmieście 

 Zarząd trwały Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

1301/4 
 

207 Śródmieście 
 Zarząd trwały 

Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 w 
Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1076 
 

207 Śródmieście 
Trwały zarząd Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1594/17 
 

207 Śródmieście 
 Trwały zarząd Zespół Szkół Mechanicznych 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
1791/8, 1791/12, 

1791/13, 1791/14, 
1791/18, 1791/36, 
1791/38, 1791/41 

216 Staromieście 

Zarządca 
Zespół Szkół Samochodowych Technikum 

Samochodowe 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 610/1 
 

213 Baranówka 
 Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1170 
 

213 Baranówka 
 Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1732 
 

207 Śródmieście 
 Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
1082, 1081/24 

208 Nowe Miasto 
 Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
Trwały zarząd Przedszkole Publiczne Nr 8 w Rzeszowie 

1308 
 

218 Wilkowyja Pn. 
 

Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 12 w Rzeszowie 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

Trwały zarząd Przedszkole Publiczne Nr 6 w Rzeszowie 
1199/1 

 
216 Staromieście 

 
Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 13 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1435 
 

212 Staroniwa 
 Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 14 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 634/1, 634/2 
 

214 Staroniwa II 
 Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 16 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1479 
 

207 Śródmieście 
 Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 17 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1883/4 
 

207 Śródmieście 
 Trwały zarząd Zespół Szkół Nr 3 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 282 
 

207 Śródmieście 
 Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 19 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 883 
 

213 Baranówka 
 Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 22 w Rzeszowie 

1088/2, 1088/5 Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
1088/2 Trwały zarząd Przedszkole Publiczne Nr 35 w Rzeszowie 
1088/5 

208 Nowe Miasto 
 

Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 23 w Rzeszowie 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1181 

 
209 Zalesie 

 Władający Urząd Miasta Rzeszowa 
301/4, 301/6 Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

301/6 Trwały zarząd Gimnazjum Nr 11 w Rzeszowie 
301/6 

213 Baranówka 
 

Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 25 w Rzeszowie 
1106/1 208 Nowe Miasto Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
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  Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 27 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
1225/1 

 
207 Śródmieście 

Zarządca Państwowe Pogotowie Opiekuńcze 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 875/3 
 

207 Śródmieście 
 Trwały zarząd Gimnazjum Nr 1 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
Trwały zarząd Gimnazjum Nr 2 w Rzeszowie 

1102 
 

207 Śródmieście 
 

Zarząd trwały Liceum Ogólnokształcące Nr III 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

Trwały zarząd Gimnazjum Nr 5 w Rzeszowie 
110/185 

 
214 Staroniwa II 

 
Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 28 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1540/1 
 

207 Śródmieście 
 Zarząd trwały Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
1561/5, 1561/6, 
1072/159, 1072/149, 

1561/4, 1561/8 
208 Nowe Miasto 

Zarządca Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 441 
 

208 Nowe Miasto 
 Trwały zarząd Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 655 
 

207 Śródmieście 
 Trwały zarząd Gimnazjum Nr 9 w Rzeszowie 

216 Staromieście Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 2714/6, 2714/10 
 216 Staromieście Zarządca Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rzeszowie 

301/4, 301/6 Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
301/6 Trwały zarząd Gimnazjum Nr 11 w Rzeszowie 
301/6 

213 Baranówka 
Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 25 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1163/1 
 

207 Śródmieście 
 Zarządca Liceum Ogólnokształcące Nr I 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 568 
 

207 Śródmieście 
 Zarząd trwały Liceum Ogólnokształcące Nr II 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
Trwały zarząd Gimnazjum Nr 2 w Rzeszowie 

1102 
 

207 Śródmieście 
 

Zarząd trwały Liceum Ogólnokształcące Nr III 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1895/3 

 
207 Śródmieście 

 Trwały zarząd Liceum Ogólnokształcące Nr IV 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

Trwały zarząd Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Trwały zarząd Straż Miejska w Rzeszowie 
Trwały zarząd Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

1082/5 
 

213 Baranówka 
 

Trwały zarząd Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 19/2 

 
208 Nowe Miasto 

 Zarządca Zespół Szkół Nr 2 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1514/3, 1513/5, 1514/2 

 
207 Śródmieście 

 Trwały zarząd Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 621 

 
207 Śródmieście 

Trwały zarząd Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1233/1 

 
207 Śródmieście 

 Trwały zarząd Zespół Szkół Ekonomicznych 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1765/4 

 
207 Śródmieście 

 Trwały zarząd Zespół Szkół Elektronicznych 
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Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
2000 

 
212 Staroniwa 

 
Trwały zarząd Zespół Szkół Energetycznych 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
43 

 
207 Śródmieście 

 Trwały zarząd 
Regionalna Spółdzielnia Szkolenia i Usług 

Mleczarskich w Rzeszowie 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 103,107 

 
211 Zwięczyca 

 Trwały zarząd Zespół Szkół Technicznych 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 300 

 
207 Śródmieście 

 Trwały zarząd Zespół Szkół Specjalnych 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

Trwały zarząd Gimnazjum Nr 2 w Rzeszowie 
1102 

 
207 Śródmieście 

 
Zarząd trwały Liceum Ogólnokształcące Nr III 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
1195/4, 1196/1, 1208/6, 

1240/3, 1241/3 
215 Przybyszówka 

 
Trwały zarząd Przedszkole Publiczne Nr 3 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 656 
 

207 Śródmieście 
 Trwały zarząd Przedszkole Nr 4 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1476/3, 1476/4 
 

207 Śródmieście 
 Władający Przedszkole Nr 5 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
Trwały zarząd Przedszkole Publiczne Nr 6 w Rzeszowie 

1199/1 
 

216 Staromieście 
 

Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 13 w Rzeszowie 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 887/1 

 
207 Śródmieście 

 Trwały zarząd Przedszkole Publiczne Nr 7 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

Trwały zarząd Przedszkole Publiczne Nr 8 w Rzeszowie 
1308 

 
218 Wilkowyja Pn. 

Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 12 w Rzeszowie 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1593 

 
208 Nowe Miasto 

 Trwały zarząd Przedszkole Publiczne Nr 9 
1599 212 Staroniwa Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1559 
 

218 Wilkowyja Pn. 
 Trwały zarząd Przedszkole Publiczne Nr 11 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1208 
 

213 Baranówka 
 Trwały zarząd Przedszkole Publiczne Nr 12 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1601 
 

207 Śródmieście 
 Zarząd trwały Przedszkole Nr 13 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1544/3 
 

207 Śródmieście 
 Trwały zarząd Przedszkole Nr 14 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
262/4 

 
207 Śródmieście 

 Użytkownik 
wieczysty 

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
291/1 

 
207 Śródmieście 

 Użytkownik 
wieczysty 

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 599 
 

214 Staroniwa II 
 Zarząd trwały Przedszkole Publiczne Nr 17 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 965 
 

213 Baranówka 
 Trwały zarząd Przedszkole Publiczne Nr 18 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1104/25, 1104/9 
 

208 Nowe Miasto 
 Zarząd trwały Przedszkole Publiczne Nr 19 
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Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 942 
 

213 Baranówka 
 Trwały zarząd Przedszkole Nr 20 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1076 
 

213 Baranówka 
 Trwały zarząd Przedszkole Nr 22 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 888/1 
 

207 Śródmieście 
 Zarządca Przedszkole Nr 23 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
283/26 213 Baranówka 

Trwały zarząd Przedszkole Publiczne Nr 28 

516/5 214 Staroniwa II Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1084/1, 1084/2 

 
208 Nowe Miasto 

 Trwały zarząd Przedszkole Nr 32 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1581 

 
208 Nowe Miasto 

 Trwały zarząd Przedszkole Publiczne Nr 34 
1088/2, 1088/5 208 Nowe Miasto Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

1088/2 208 Nowe Miasto Trwały zarząd Przedszkole Publiczne Nr 35 w Rzeszowie 
1088/5 208 Nowe Miasto Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 23 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 327 
 

213 Baranówka 
 Trwały zarząd Przedszkole Publiczne Nr 36 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 306/3 
 

213 Baranówka 
 Trwały zarząd Przedszkole Nr 37 

1571/1 208 Nowe Miasto Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 149/5 

 
214 Staroniwa II 

 Trwały zarząd Przedszkole Publiczne Nr 40 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1709 

 
207 Śródmieście 

 Trwały zarząd Przedszkole Publiczne Nr 41 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1637 

 
207 Śródmieście 

 Zarząd trwały Przedszkole Publiczne Nr 42 
1138 Właściciel Skarb Państwa 
1138  - 150  współużytkownicy wieczyści 
1139 Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
1140 Właściciel Skarb Państwa 
1140  - 11 współwłaściciele 
1140 

211 Zwięczyca 
 

 - 124  współużytkownicy wieczyści 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 1106/1 

 
208 Nowe Miasto 

 Zarządca Szkoła Podstawowa Nr 27 w Rzeszowie 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
19/2 

208 Nowe Miasto 
 

Zarządca Zespół Szkół Nr 2 

854, 852/2 Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
854, 852/2 Trwały zarząd Gimnazjum Nr 12 

854 

221 Słocina 
 

Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 5 
854, 852/2 Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
854, 852/2 Trwały zarząd Gimnazjum Nr 12 

854 

221 Słocina 
 

Trwały zarząd Szkoła Podstawowa Nr 5 

5962/4, 1479, 1480 
222 Przybyszówka 

II 
Właściciel Gmina Świlcza 

1151 223 Zwięczyca II Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
Współwłaściciel Gmina Miasto Rzeszów 
Współwłaściciel Województwo Podkarpackie 

1069/1 
 

207 Śródmieście 
 

Trwały zarząd Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
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Trwały zarząd Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie 

Trwały zarząd 
Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów 

Rolnych w Rzeszowie 

479/2, 480/4 Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

479/2, 480/4 Zarządca 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. 

z o. o. 

480/1 

207 Śródmieście 
 

Właściciel Szopiak Wanda 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 86 
 

224 Biała II 
 Zarząd trwały Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rzeszowie 

263/3, 273/7, 275/4 214 Staroniwa II Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 
Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 403 

 
221 Słocina 

 Użytkownik Rzeszowski Dom Kultury 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

Władający 
Urząd Miejski Wydział Oświaty I 

Wychowania 
1255/5 

 
207 Śródmieście 

 

Zarządca Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 

Właściciel Skarb Państwa 
773/1 

 Użytkownik 
wieczysty 

Gmina Miasto Rzeszów 

771/1 Właściciel Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie 

1005 Właściciel Brand Anna 

786/2, 785/2, 769/2, 
786/3 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

786/2, 786/3 Zarządca Urząd Miejski 
785/2, 769/2 Władający Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie 

1002/1 

207 Śródmieście 
 

Właściciel Gmina Miasto Rzeszów 

Źródło: Na podstawie danych Urzędu Miasta w Rzeszowie  
 

Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele realizacji projektu –Partner (Gmina 

Krasne 

 

I. Działki stanowiące własność Partnera (Gmina Krasne) 

 751/1, 751/3, 1745/4, 1170/5  obręb Krasne; 

 1039/2  obręb Malawa; 

 547/1  obręb Strażów. 

II. Działki, do których Partner posiada prawo do dysponowania nieruchomością na 

podstawie umowy udostępnienia nieruchomości: 

 1353/2  obręb Krasne. 

 

W pozostałych przypadkach ustanowiony jest zarządca poszczególnych jednostek publicznych, 

jednak nadal właścicielem nieruchomości pozostaje Gmina Krasne. W związku z powyższym nie 
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istnieją żadne prawne utrudnienia związane z własnością nieruchomości na cele realizacji 

projektu.  

Szczegóły zawiera tabela poniżej.  
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Tabela 15. Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele realizacji projektu – Gmina Krasne (Partner) 

Lp. Nazwa Adres Nr działki Obręb 
Numer księgi 

wieczyst
ej 

Forma 
własności 

Właściciel 

Współwłaściciel 

Expres-Bank 
Spółdzielc

zy w 
Krasnem 

Współwłaściciel 
Skarb 
Państwa 

Zarządca 

Komenda 
Wojewód
zka Policji 

w 
Rzeszowie 

1 
 

Urząd Gminy 
Krasne 

36-007 
Krasne 

121 
1353/2 Krasne 

KW  
24912 
 

Współwłaściciel Gmina Krasne 

2 
Oczyszczalnia 

Krasne 

36-007 
Krasne 
570D 

751/1,  
751/3 

Krasne 

KW 71165, 
KW 

101471 
 

Właściciel Gmina Krasne 

3 Stacja Pomp 
36-007 

Krasne 
408B 

1745/4 Krasne brak Właściciel Gmina Krasne 

Właściciel Gmina Krasne 

4 ZEAOS 
36-007 

Krasne 
743B 

1170/3 Krasne 

KW 
0006963

5 
 

Zarządca 

Gimnazjum im. 
Jana 

Pawła II 
w 

Krasnem 
Właściciel Gmina Krasne 

5 
Przedszkole 

Krasne 

36-007 
Krasne 
743A 

1170/4 Krasne 

KW 
0006963

5 
 

Zarządca 

Gminne 
Przedszko

le w 
Krasnem 

Właściciel Gmina Krasne 

6 

Szkoła 
Podstawo

wa 
Krasne 

36-007 
Krasne 

742 
1170/2 Krasne 

KW 
0006963

5 
 

Zarządca 

Szkoła 
Podstawo

wa w 
Krasnem 

7 GOKIB Krasne 
36-007 

Krasne 
743 

1170/5 Krasne 
KW  

0069635 
 

Właściciel Gmina Krasne 

Właściciel Gmina Krasne 

8 
Gimnazjum w 

Krasnym 

36-007 
Krasne 
743B 

1170/3 Krasne 
KW  

0069635 
 Zarządca 

Gimnazjum im. 
Jana 

Pawła II 
w 

Krasnem 
Właściciel Gmina Krasne 

9 
Przedszkole 

Malawa 

36-007 
Krasne, 
Malawa 

199B 

1037/6 Malawa brak 
Zarządca 

Zespół Szkół 
w 

Malawie 
Właściciel Gmina Krasne 

10 
Zespół Szkół w 

Malawie 

36-007 
Krasne, 
Malawa 
199A 

1037/6 Malawa brak 
Zarządca 

Zespół Szkół 
w 

Malawie 

11 
Archiwum 

(Świetlica) 

36-007 
Krasne, 
Malawa 

200 

1039/2 Malawa 
KW  
87995 
 

Właściciel Gmina Krasne 

12 Przedszkole 36-007 776 Palikówka KW  Właściciel Gmina Krasne 
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Palikówka Krasne, 
Palikówk

a 201 

106262 
 

Zarządca 

Gminne 
Przedszko

le w 
Palikówce 

Właściciel Gmina Krasne 

13 
Zespół Szkół w 

Palikówce 

36-007 
Krasne, 

Palikówk
a 271 

838 Palikówka 

KW 
0010626

2 
 

Zarządca 
Zespół Szkół 

w 
Palikówce 

Właściciel Gmina Krasne 

14 
Przedszkole 

Strażów 

36-007 
Krasne, 
Strażów 

270 

501/1 Strażów 

KW 
0009566

9 
 

Zarządca 

Gminne 
Przedszko

le w 
Strażowie 

15 
Dom Ludowy 

w 
Strażowie 

36-007 
Krasne, 
Strażów 

218 

547/1 Strażów 
KW 

0009128
0 

Właściciel Gmina Krasne 

Właściciel Gmina Krasne 

16 
Zespół Szkół w 

Strażowie 

36-007 
Krasne, 
Strażów 
270A 

501/2 Strażów 

KW 
0009566

9 
 

Zarządca 
Zespół Szkół 

w 
Strażowie 

Źródło: Na podstawie danych Urzędu Gminy Krasne 

 
Tabela 16. Zamówienia publiczne 

Rodzaj procedury zamówienia 
publicznego 

Data wszczęcia 
postępowania 

Zakres przedmiotowy zamówienia 

1.  
Przetarg nieograniczony 

2010-06-15 

Budowa 2 dwuzakresowych stacji bazowych 
sieci szkieletowej z masztami i przyłączem 
do sieci energetycznej, 11 stacji bazowych 
WiMAX z masztami i przyłączem do sieci 
energetycznej, budowa 161 stacji 
abonenckich sieci szkieletowej z masztami i 
przyłączem zasilania, budowa 110 hot-
spotów 

Informacje dodatkowe Hotspoty Wi-Fi w tym zamówieniu będą mocowane do masztów 
wysokości poniżej 1,5 m. Przetarg nieograniczony jest podstawową 
metodą wyłaniania wykonawcy. Wartość zamówienia obliguje do 
stosowania pełnej procedury przewidzianej dla dużych zamówień. 
Wyłoniony przez wspólną komisję przetargową wykonawca 
podpisze trójstronna umowę z liderem i partnerem projektu. Ze 
względu na fakt, iż część projektu realizowana jest w trybie 
zaprojektuj i wybuduj, poza wykonaniem zakresu projektu objętego 
przetargiem do zadań wyłonionego wykonawcy zamówienia 
publicznego , będzie należało również przygotowanie 
dokumentacji technicznej na podstawie programu funkcjonalno- 
użytkowego oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i 
pozwoleń. 

2. 
Przetarg nieograniczony 

2010-06-15 

Wdrożenie 2 e-usług w Gminie Miasto Rzeszów 
wraz ze sprzętem i oprogramowaniem dla 
pracowników oświatowych i 
administracyjnych obsługujących: 
elektroniczny nabór uczniów do 

przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; 

internetową bazę informacji dotyczącej 
przebiegu nauki w ramach śledzenia 
drogi edukacyjnej uczniów. 

Informacje dodatkowe Przetarg nieograniczony jako kryterium obok oceny będzie ujmował 
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także jakość i funkcjonalność oferowanego oprogramowania 
realizującego przedmiotowe e-usługi. 

3. 
Przetarg nieograniczony 2010-06-16 Promocja projektu 
Informacje dodatkowe  

 
 
 

Zasoby radiowe posiadane przez Gminę Miasto Rzeszów na potrzeby projektu RESMAN 

etap II 

I. Pozwolenia radiowe w paśmie 3,4–3,6 GHz 

Miasto Rzeszów posiada pozwolenia radiowe numer: 

1. DZC-WSZ-5107-148/08 (4) 

2. DZC-WSZ-5107-149/08 (4) 

wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na używanie radiowych urządzeń 

nadawczo-odbiorczych pracujących w systemie łączności radiowej typu punkt – wiele punktów,  

w stacji bazowej typu VectaStar AP-3G-H RHCP działającej w zakresie 3,4-3,6 GHz. Są to 

pozwolenia na sieć w służbie radiokomunikacyjnej stałej. Pozwolenia te są ważne do  

31 października 2018 roku. 

 

II. Decyzja rezerwacyjna w paśmie 26 GHz 

Miasto Rzeszów posiada Decyzję Rezerwacyjną numer: DZC-WSZ-5106-33/09 (12). Jest to 

decyzja Prezesa UKE na rezerwację czterech dupleksowych kanałów radiowych w paśmie  

26 GHz o szerokości 28 MHz każdy. Na bazie tej decyzji można uruchomić sieć LMDS w służbie 

radiokomunikacyjnej stałej w systemie typu punkt – wiele punktów. Rezerwacja obowiązuje do 

dnia 23 czerwca 2019.  

 

III. Decyzja rezerwacyjna w pasmach 38 GHz oraz 80 GHz 

Miasto Rzeszów nie posiada w swoich zasobach żadnych decyzji rezerwacyjnych lub pozwoleń 

radiowych na częstotliwości w paśmie 38 GHz I 80 GHz. Zakładając budowę sieci szkieletowej 

w oparciu o radiolinie pracujące  w tych właśnie pasmach, należy wystąpić do Prezesa UKE  

z wnioskami o pozwolenia radiowe na używanie urządzeń nadawczo - odbiorczych dla linii 

radiowych w systemie łączności typu punkt - punkt (LR) w służbie stałej.  

Według rejestrów dostępnych na stronach UKE są wolne zasoby pasma w powyższych 

częstotliwościach. Wnioski o przyznanie pozwoleń radiowych dla radiolinii działających w tych 

pasmach będą składane do UKE na etapie przygotowanie projektu budowlanego przez 

wykonawcę pod konkretne zaoferowane typy urządzeń radiowych. 

 

Gmina Miasto Rzeszów ma również dostęp do zasobów radiowych należących do innych 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie podpisanych umów cywilno-prawnych, należą 

do nich: 
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I.  Decyzja Rezerwacyjna numer: DZC-WAP-5104-3/07 (21) Miasta Dębicy 

Jest to decyzja Prezesa UKE na rezerwację czterech dupleksowych kanałów radiowych  

o numerach 21, 22, 23, 24, każdy o szerokości 3,5 MHz z zakresu 3600 - 3800 MHz na 

obszarze przetargowym 09.1, obejmującym swym zasięgiem również Miasto Rzeszów. 

Na bazie tej decyzji, po uzyskaniu pozwolenia radiowego można uruchomić sieć w służbie 

radiokomunikacyjnej stałej (lub przenośnej) w sieciach typu punkt – wiele punktów (np. 

WiMAX). Rezerwacja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

 

II. Decyzja Rezerwacyjna numer: DZC-WAP-5104-4/07 (11) Miasta Łańcuta 

Jest to decyzja Prezesa UKE na rezerwację czterech dupleksowych kanałów radiowych  

o numerach 26, 26, 27, 28, każdy o szerokości 3,5 MHz z zakresu 3600 - 3800 MHz na 

obszarze przetargowym 09.2, obejmującym swym zasięgiem również Miasto Rzeszów. Na 

bazie tej decyzji, po uzyskaniu pozwolenia radiowego można uruchomić sieć w służbie 

radiokomunikacyjnej stałej (lub przenośnej) w sieciach typu punkt – wiele punktów. 

Rezerwacja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022. 

 

Neutralność technologiczna i otwarty dostęp w projekcie. 

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej w odniesieniu do przedmiotowego projektu należy 

podkreślić także jego otwarty dostęp oraz neutralność technologiczną. W efekcie 

przeprowadzenia zaplanowanej inwestycji zostanie stworzona infrastruktura powszechnie 

dostępna, zgodnie z obszarem oddziaływania projektu. Internet socjalny będzie udostępniony 

dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców i instytucji zlokalizowanych w zasięgu 

oddziaływania projektu, a co za tym idzie będą zachowane zasady równego  

i niedyskryminującego dostępu. 

Założone rozwiązania technologiczne nie faworyzują żadnej konkretnej technologii oraz nie 

ograniczają możliwości technologicznego wyboru. W ramach niniejszego Studium Wykonalności 

dokonano analizy potrzeb i problemów, które Wnioskodawca chce rozwiązać. Następnie na jej 

podstawie zdecydowano o wyborze technologii i parametrów technicznych, które są najbardziej 

optymalne oraz posiadają możliwość dalszej rozbudowy.  
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 4.5. Wskaźniki rezultatu projektu 

Rezultaty realizacji projektu rozpatrywać należy w aspektach ekonomicznym i społecznym. Ich 

określenie daje z jednej strony obraz konkretnych zrealizowanych działań, z drugiej służyć może 

jako miernik osiągnięcia założonych celów. W związku z realizacją projektu „Budowa regionalnej 

sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – Etap II” wyznaczono kluczowe 

wskaźniki rezultatu i wskaźniki regionalne zaprezentowane w tabeli poniżej. 

 
Tabela 17. Wskaźniki rezultatów projektu 

Symbol Nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 
wskaźni

ka w 
roku „0” 

2010 

Wartość 
wskaź
nika w 
roku 

docelo
wym 
Rok 
2012 

Wartość 
wskaźn
ika w 

pierwsz
ym roku 

po 
zakończ

eniu 
realizac

ji 
projektu 

Rok 
2013 

Źródło pozyskania 
informacji o 
osiągniętej 

wartości 
wskaźnika 

Wskaźniki kluczowe 

R.10.1.1 

Liczba osób 
podłączonych 

do 
szerokopasmo
wego Internetu 

osoby 0,00 3 912,00 0,00 

Listy 
zatrudnionych- 

Dział kadr 
jednostek 

włączonych do 
sieci Gminy 

Miasto 
Rzeszów i 

Gminy Krasne 

R.100 

Przewidywana 
całkowita 

liczba 
bezpośrednio 
utworzonych 

nowych miejsc 
pracy (EPC) 

szt. 0,00 1,00 1,00 

Kopia umowy o 
pracę z 

nowoprzyjętym 
pracownikiem- 
Urząd Miasta 

Rzeszowa, 
oddział kadr 
w Wydziale 

Organizacyjno
- 

Administracyjn
ym 

R.10.1.5 

Liczba jednostek 
publicznych 

podłączonych 
do 

szerokopasmo
wego Internetu 

szt. 0,00 61,00 0,00 

Protokół odbioru 
robót- Urząd 

Miasta 
Rzeszowa, 

Biuro Obsługi 
Informatycznej 

i 
Telekomunikac
yjnej, Gmina 

Krasne-
Informatyk 

gminny, 
Sekretarz 
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gminy 

R.11.1.2 

Liczba jednostek 
sektora 

publicznego 
korzystających 
z utworzonych 

aplikacji i 
usług 

teleinformatycz
nych 

szt. 0,00 95,00 0,00 

Protokół odbioru 
robót- Urząd 

Miasta 
Rzeszowa, 

Biuro Obsługi 
Informatycznej 

i 
Telekomunikac

yjnej 

R.13.1.1 
Liczba osób 
korzystających 
z usług on-line 

osoby 0,00 19 070,00 28 570,00 

Wydruki z 
systemów 
naboru 

elektroniczneg
o i śledzenia 
obowiązku 

nauki, wydruki 
kontrolne o 

ilościach 
uczniów z 
Systemu 

Informacji 
Oświatowej- 
UMRz, Biuro 

Obsługi 
Informatycznej 

i 
Telekomunikac

yjnej 
Wskaźniki regionalne 

RR.10.1.3 

Liczba osób 
podłączonych 

do 
szerokopasmo
wego Internetu 
na obszarach 

wiejskich 

osoby 0,00 1 147,00 0,00 

Sprawozdawczość 
z Systemu 
Informacji 

Oświatowej, 
lista 

pracowników 
oświatowych i 
technicznych 

zatrudnionych 
w placówkach 
gminy-Gmina 

Krasne, 
Sekretarz 

Gminy 

RR.10.1.2 

Liczba jednostek 
organizacyjnyc
h połączonych 
siecią WAN 

szt. 0,00 61,00 0,00 

Raporty z systemu 
zarządzania 
siecią SNMP- 
Urząd Miasta 

Rzeszowa, 
Biuro Obsługi 
informatycznej 

i 
telekomunikacy

jnej, Gmina 
Krasne, 

Informatyk 
Gminy i 

Sekretarz 
Gminy   

RR.13.3.3 
Liczba usług 

publicznych 
dostarczonych 

szt. 0,00 2,00 0,00 
Wydruki z 

systemów 
naboru 
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on -line elektroniczneg
o śledzenia 
obowiązku 

nauki, wydruki 
kontrolne o 

ilościach 
uczniów z 
Systemu 

Informacji 
Oświatowej- 
UMRz, Biuro 

Obsługi 
Informatycznej 

i 
Telekomunikac

yjnej 

RR.100.0.1 

Przewidywana 
całkowita 

liczba 
bezpośrednio 
utworzonych 

nowych miejsc 
pracy (EPC) 

dla mężczyzn 

szt. 0,00 1,00 0,00 

Kopia umowy o 
pracę z 

nowoprzyjętym 
pracownikiem- 
Urząd Miasta 

Rzeszowa, 
oddział kadr 
w Wydziale 

Organizacyjno
- 

Administracyjn
ym 

RR.100.0.2 

Przewidywana 
całkowita 

liczba 
bezpośrednio 
utworzonych 

nowych miejsc 
pracy (EPC) 
dla kobiet 

szt. 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 

 

Wartość kluczowego wskaźnika rezultatu odnosząca się do „Przewidywanej całkowitej liczby 

bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)” zostanie osiągnięta w roku docelowym, za 

który przyjęto rok 2012. Pomiar wskaźnika będzie odbywał się raz w roku na podstawie 

zawartej umowy o pracę i listy płac.  

Wartość kluczowego wskaźnika rezultatu odnosząca się do „Liczby osób podłączonych do 

szerokopasmowego Internetu” zostanie osiągnięta w roku docelowym 2012. Pomiar osiągnięcia 

wskaźnika R. 10.1.1 odbywał się będzie raz w roku, na podstawie listy osób zatrudnionych  

w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów i Gminy Krasne. Pierwszy pomiar zostanie 

przeprowadzony bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu. 

 

Za monitorowanie osiągniętych wskaźników odpowiedzialne będzie po stronie Wnioskodawcy- 

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa, a po stronie 

Partnera Sekretarz Gminy Krasne.  

Pomiar osiągnięcia wartości kluczowych oraz regionalnych wskaźników rezultatu odnoszących się 

do: „Liczby jednostek publicznych podłączonych do szerokopasmowego Internetu”, „Liczby jednostek 

sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych”, „Liczby 
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jednostek organizacyjnych połączonych siecią WAN”; „Liczby usług publicznych dostarczonych on-

line” dokonany zostanie po odbiorze prac/wdrożeniu e-usług. W obu gminach biorących udział 

w realizacji projektu corocznie będzie monitorowany ich stan na podstawie prowadzonej 

inwentaryzacji składników majątkowych.  

Źródłem pozyskania informacji o osiągniętych wartościach wskaźników odnośnie liczby osób 

podłączonych do Internetu na obszarach wiejskich będą raporty Systemu Informacji Oświatowej 

oraz listy osób zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Krasne.  
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4.6. Przedmiot i produkty projektu 
Przedmiotowy projekt jest II etapem budowy sieci radiowej transmisji danych w aglomeracji 

rzeszowskiej. W wyniku jego realizacji szerokopasmowy dostęp do Internetu, przy wykorzystaniu 

najnowocześniejszych i równocześnie najtańszych urządzeń służących do bezprzewodowej 

transmisji danych uzyska Miasto Rzeszów i Gmina wiejska Krasne.  

II etap jest merytorycznie i celowo nierozerwalny z etapem I zrealizowanym w latach 2005-

2006 na obszarze Gmin Rzeszów, Krasne i Głogów Małopolski. Zakres rzeczowy II etapu 

stanowi kolejny element sieci metropolitalnej MAN, która poprzez tzw. punkty styku w centrach 

zarządzania bezpieczną siecią połączy się ze szkieletową siecią światłowodową szczebla 

ponadregionalnego, powstającą w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. 

W realizacji II Etapu projektu obok Gminy Miasto Rzeszów zaangażowany będzie Partner 

Gmina Krasne.  

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji powstaną kolejne 2 dwuczęstotliwościowe stacje 

bazowe, jako uzupełnienie szkieletu sieci ResMAN. Węzłami niższego poziomu będzie 11 stacji 

bazowych WiMAX. Stacje te zostaną połączone 9 radioliniami na terenie Gminy Miasto Rzeszów 

i 3 w Gminie Krasne oraz 1 radiolinią łączącą centrum w Krasnem z centrum zarządzania w 

Rzeszowie. Dostęp do sieci uzyska kolejnych 61 budynków jednostek organizacyjnych 

administracji publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów (45) i Gminy Krasne (16).  

 

W ramach projektu planuje się utworzenie i udostępnienie 2 aplikacji i usług 

teleinformatycznych, uruchomienie on-line 1 usługi na poziomie 3- dwustronna interakcja oraz 

utworzenie 1 miejsca pracy, w związku z powyższym: 

 zakupionych zostanie 171 zestawów komputerowych; 

 zainstalowanych zostanie 2 szt. serwerów baz danych/aplikacji/plików; 

 wdrożonych zostanie 2 platformy serwerowe dla funkcjonowania aplikacji; 

 do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu podłączonych zostanie  

61 jednostek publicznych.  

 

W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wdrożone zostaną 2 e-usługi edukacyjne, 

polegające na elektronicznym naborze do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, których celem jest ograniczenie liczby kontaktów kandydata ze szkołami  

i śledzenie naboru przez Internet oraz wyeliminowanie powielania niepotrzebnych dokumentów.  

Serwer w centrum zarządzania ResMAN-em za pomocą przeglądarki internetowej udostępni 

każdemu uczestnikowi elektronicznego naboru informacje w zakresie wynikającym z jego 

potrzeb i uprawnień. Dzięki temu wszyscy będą mieli wgląd w aktualne informacje, a każda 

praca wykonana będzie tylko raz. Dzięki funkcjonowaniu systemu przez cały rok organ 

prowadzący szkoły otrzymuje kompletną i aktualną bazę o uczniach uczęszczających do 

podległych mu szkół. Organy prowadzące i Kuratorium będą mieć wgląd w zawsze aktualne 

dane o przebiegu naboru, będą mogły też pobierać gotowe zestawienia i raporty, wykorzystują 
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w tym celu przeglądarkę internetową. Na bazie tego systemu  jednocześnie będzie wdrożone 

oprogramowanie wspomagające kontrolę spełniania obowiązku nauki. 

 
Tabela 18. Wskaźniki produktów projektu 

Symbol Nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 
wskaźnik
a w roku 
docelowy

m  
Rok 2012 

Źródło pozyskania informacji o 
osiągniętej wartości 

wskaźnika 

Wskaźniki kluczowe 

P.11.1.1 
Liczba utworzonych aplikacji 

oraz udostępnionych usług 
teleinformatycznych 

szt. 2,00 

Protokół odbioru po zakończeniu 
wdrożenia każdej aplikacji-

Urząd Miasta Rzeszowa, Biuro 
Obsługi Informatycznej i 

Telekomunikacyjnej 

P.100 
Liczba bezpośrednio 

utworzonych nowych miejsc 
pracy (EPC) 

szt. 1,00 

Kopia umowy o pracę z 
nowoprzyjętym pracownikiem- 

Urząd Miasta Rzeszowa, 
oddział kadr w Wydziale 

Organizacyjno- 
Administracyjnym 

P.13.3.3 
Liczba uruchomionych on-line 

usług na poziomie 3-
dwustronna interakcja 

szt. 1,00 

Protokół odbioru po zakończeniu 
wdrożenia  aplikacji-Urząd 

Miasta Rzeszowa, Biuro Obsługi 
Informatycznej i 

Telekomunikacyjnej 

Wskaźniki regionalne 

RP.10.1.12 
Liczba zakupionych zestawów 

komputerowych 
szt. 171,00 

Protokół odbioru wdrożenia e-usług- 
wyposażenie dla nauczycieli i 

administracji szkół 
obsługujących e-usługi 

edukacyjne – Urząd Miasta 
Rzeszowa, Biuro Obsługi 

Informatycznej i 
Telekomunikacyjnej 

RP.10.1.11 
Liczba zainstalowanych 

serwerów baz 
danych/aplikacji/plików 

szt. 2,00 

Protokół odbioru robót- Urząd 
Miasta Rzeszowa, Biuro Obsługi 

Informatycznej i 
Telekomunikacyjnej 

RP.11.1.4 
Liczba wdrożonych platform 

serwerowych dla 
funkcjonowania aplikacji 

szt. 2,00 

Protokół odbioru robót- Urząd 
Miasta Rzeszowa, Biuro Obsługi 

Informatycznej i 
Telekomunikacyjnej 

RP.10.1.7 

Liczba jednostek publicznych 
podłączonych do 

bezpiecznego dostępu do 
szerokopasmowego 

Internetu 

szt. 61,00 

Protokół odbioru robót- Urząd 
Miasta Rzeszowa, Biuro Obsługi 

Informatycznej i 
Telekomunikacyjnej, Gmina 
Krasne –Informatyk gminy, 

Sekretarz gminy 

RP.100.0.1 
Liczba bezpośrednio 

utworzonych nowych miejsc 
pracy (EPC) dla mężczyzn 

szt. 1,00 

Kopia umowy o pracę z 
nowoprzyjętym pracownikiem- 

Urząd Miasta Rzeszowa, 
oddział kadr w Wydziale 

Organizacyjno- 
Administracyjnym 

RP.100.0.2 
Liczba bezpośrednio 

utworzonych nowych miejsc 
szt. 0,00 nie dotyczy 
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pracy (EPC) dla kobiet 

 

Monitorowanie wskaźników produktu będzie się odbywało na podstawie protokołów odbioru 

robót częściowych i końcowego bez wad, sygnowanych przez upoważnionych pracowników 

merytorycznych Biura obsługi informatycznej i Telekomunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa 

w zakresie robót dla Gminy Rzeszów oraz przez Sekretarza Gminy i Informatyka Gminy dla 

zakresu robót w Gminie Krasne. Termin osiągnięcia wskaźników produktu jest tożsamy  

z terminem zakończenia realizacji projektu. Pomiar osiągnięcia zakładanych kluczowych oraz 

regionalnych wskaźników produktu zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu odbioru 

po zakończeniu prac, tj. w III kwartale 2012 roku.  

 

 

Stan infrastruktury informatycznej w obszarze realizacji projektu 

Warunkiem dostępu do nowych technologii, w tym Internetu i usług społeczeństwa 

informacyjnego jest poziom rozwój infrastruktury teleinformatycznej. W obszarze realizacji 

projektu sieć telefoniczna jest niewystarczająco rozbudowana, a poza tym cechuje się 

zróżnicowaniem pod względem nowoczesności oraz jest niedostosowana od strony technicznej do 

stale rozwijających się usług społeczeństwa informacyjnego.  

Pomimo zwiększenia się stopnia wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych  

w całym województwie w ostatnich latach, w tym także na obszarze realizacji projektu 

pozostaje ono znacznie poniżej średniej unijnej pod względem wykorzystania technologii 

informatycznych przez mieszkańców, przedsiębiorców, a także instytucje publiczne. Pomimo 

systematycznie rosnącej liczby gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu, 

nadal istotnym mankamentem na analizowanym obszarze jest ograniczony dostęp do sieci 

szerokopasmowego Internetu, w tym przede wszystkim dla mieszkańców małych miast i wsi,  

a mimo znacznej liberalizacji cen i rosnącej konkurencji miedzy operatorami użytkownicy nadal 

wskazują na zbyt wysokie koszty usług.  

Odrębną – istotną kwestią jest niewielkie wykorzystanie możliwości technicznych, jakie daje 

Internet w sferze publicznej (np. w administracji, opiece medycznej, edukacji). 

 

W związku z powyższym niezbędna wydaje się realizacja przedmiotowego projektu, która 

wpłynie pozytywnie na zmianę istniejącego stanu rzeczy oraz dalszy rozwój infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego na obszarze objętym oddziaływaniem projektu.  

Podjęty przez Gminę Miasto Rzeszów w Partnerstwie z Gminą Krasne projekt zapewni dostęp 

do szerokopasmowego Internetu dla  3 912 osób z obszaru objętego wpływem projektu. Warto 

również zaznaczyć, iż zwiększy się efektywności i jakość usług świadczonych przez administrację 

publiczną na terenie Gminy Miasto Rzeszów oraz Gminy Krasne dzięki podłączeniu do 

szerokopasmowego Internetu 61 jednostek publicznych.  
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Wdrożone w ramach przedmiotowego projektu 2 e-usługi edukacyjne, z których według założeń 

w pierwszym roku po zakończeniu realizacji inwestycji będzie miało możliwość skorzystać  nawet 

28 570 osób, wpłyną na odciążenie Gminy Miasto Rzeszów w wypełnianiu zadania kontroli 

spełnienia obowiązku szkolnego przez uczniów oraz  spowodują znaczne ograniczenie nakładu 

pracy związanej z przeprowadzaniem rekrutacji do szkół na terenie Miasta Rzeszowa.  

 

Preferowany rodzaj dostępu do Internetu 

Preferowany dostęp do Internetu wśród ludności zamieszkującej obszar oddziaływania projektu, 

ale także wśród mieszkańców województwa podkarpackiego i innych części kraju to stałe łącze. 

Jedynie w miejscach, w których nie jest możliwe podłączenie stałego łącza, abonenci korzystają 

z bezprzewodowego dostępu do Internetu, jednak jakość obydwu usług jest nieporównywalna. 

Abonenci wybierają najczęściej łącza o przepustowości 1 Mb/s, choć w dalszym ciągu dużo jest 

łączy o przepustowości 512 kb/s. U podstaw wyboru ww. rodzajów prędkości jest cena dostępu, 

która wzrasta wraz ze zwiększoną transmisją danych. Cena dostępu do Internetu, zwłaszcza dla 

ludności zamieszkującej tereny wiejskie stanowi w dalszym ciągu poważną barierą. 

 

Przewidywana liczba i charakterystyka użytkowników sieci szerokopasmowej i e-usług 

W ramach projektu „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej 

ResMAN – Etap I zostało podłączonych do sieci 91 budynków gminnych. W ramach drugiego 

etapu budowy sieci ResMAN dostęp do sieci uzyska kolejnych 61 obiektów. W każdym z tych 

punktów dostępny będzie za pośrednictwem sieci ResMAN szerokopasmowy Internet. Z uwagi na 

fakt, że wśród podłączonych do sieci jednostek znajdują się głównie jednostki oświatowe, to 

także ich uczniowie uzyskają dostęp do szerokopasmowego Internetu. W celu skalkulowania 

ilości osób pracowników i uczniów w podłączonych jednostkach pracownicy Biura Obsługi 

Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz pracownicy Urzędu Gminy 

Krasne zebrali dane osobowe z włączanych do sieci jednostek organizacyjnych oraz 

zgromadzone w Wydziale Edukacji, na podstawie informacji otrzymanych ze szkół dane 

odnośnie liczby uczniów w podłączonych jednostkach. Podobnie postąpiono w Gminie Krasne, 

weryfikując w każdej placówce dane z Systemu Informacji Oświatowej. Na podstawie zebranych 

danych o uczniach i pracownikach oświaty została obliczona liczba pracowników podłączonych 

jednostek organizacyjnych gmin uczestniczących w projekcie oraz liczba uczniów podłączonych 

placówek oświatowych. Uwzględniając dane liczbowe i założenia przedstawione powyżej 

przewidywana liczba użytkowników sieci szerokopasmowej wyniesie 3 912 osób.   

W ramach przedmiotowego projektu zakłada się również wdrożenie 2 e-usług z zakresu oświaty 

w postaci elektronicznego naboru do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 

średnich, ponadgimnazjalnych oraz internetowego systemu śledzenia drogi edukacyjnej każdego 

ucznia w ramach wypełniania przez niego obowiązku nauki. Wdrożenie obu e-usług będzie  

w pełni możliwe, gdyż dostęp do Internetu w tych palcówkach został zapewniony w większości w 
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I etapie budowy sieci ResMAN (wówczas do sieci podłączono 91 budynków gminnych).  

W ramach II etapu budowy ResMAN do sieci dostęp uzyska kolejnych 61 obiektów. W każdym  

z tych obiektów dostępny będzie za pośrednictwem sieci ResMAN szerokopasmowy Internet.  

W efekcie realizacji projektu wśród podłączonych do sieci jednostek znajdują się wszystkie 

jednostki oświatowe, których uczniowie i kadra nauczycielska i pracownicy administracyjni 

uzyskają dostęp do szerokopasmowego Internetu. W celu skalkulowania ilości osób pracowników 

i uczniów w podłączanych jednostkach pracownicy Biura Obsługi Informatycznej  

i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz pracownik merytoryczny w Wydziale 

Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa zebrali poprzez Internet ankiety z każdej jednostki 

oświatowej, której dyrektor zobowiązany został do przekazania aktualnych na dzień 15 marca 

2010 roku danych odnośnie liczby uczniów w swojej jednostce, z podziałem na osoby 

zamieszkałe w okolicznych wsiach oraz te z terenu Miasta Rzeszowa lub innych okolicznych 

miast. Na podstawie tych danych wyliczono z pełną dokładnością liczbę osób z terenów 

wiejskich, które będą korzystać z obu wdrażanych w ramach projektu e-usług oświatowych, jak 

również całkowita liczbę osób objętych e-usługami.  

Uwzględniając dane liczbowe i powyższe założenia liczba osób, które uzyskają dostęp do  

e-usług edukacyjnych wyniesie 31 413.  

 

Obszar oddziaływania projektu 

W ramach II etapu budowy sieci ResMAN przewiduje się podłączenie do sieci szerokopasmowej 

61 jednostek organizacyjnych administracji publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów  

(45 obiektów) i Gminy Krasne (16 obiektów) oraz wdrożenie dwóch e-usług edukacyjnych na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów. W związku z powyższym obszar oddziaływania projektu 

obejmie Miasto Rzeszów oraz Gminę Krasne, w skład której wchodzą sołectwa: Krasne, Malawa, 

Palikówka i Strażów. 
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Mapa 6. Obszar oddziaływania projektu na tle Powiatu Rzeszowskiego 

 
Źródło: www.gminy.pl 

 
 

Efektywność kosztowa projektu (stopień wpływu na osiągnięcie wskaźników RPO) 

W ramach projektu pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej 

ResMAN – Etap II” dokonana zostanie rozbudowa wielousługowej sieci metropolitarnej (ang. –

metropolitan area Network), która łączy jednostki organizacyjne Gmin Rzeszów i Krasne. 

Wartość projektu jest skalkulowana na kwotę 18 038 913,00 zł, z tego wnioskowane 

dofinansowanie wynosi 15 333 076,05 zł.  

Ocenia się, że w roku docelowym 2012 liczba osób podłączonych do szerokopasmowego 

Internetu wyniesie 3  912. Przy dotacji EFRR na poziomie 15 333 076,05 zł wskaźnik 

efektywności kosztowej osiągnie wielkość 3 229,53 zł. 

W odniesieniu do wdrożonych e-usług edukacyjnych zakłada się, że możliwość skorzystania  

z nich będzie miało 31 413 osób. W związku powyższym przy dotacji EFRR na poziomie 

15 333 076,05 zł wskaźnik efektywności kosztowej wyniesie 85,93 zł. 

 

Zasada działania hot spotów sieci ResMAN: 

W jednostkach organizacyjnych gmin podłączonych do sieci ResMAN zainstalowane są hot spoty 

Wi-Fi (bezprzewodowe punkty dostępu do Internetu), które umożliwiają osobom znajdującym się 

w sąsiedztwie kilkuset metrów od budynków, na których będą umieszczone, na limitowany 

dostęp do Internetu socjalnego o ograniczonych parametrach, działającego na zasadach 
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określonych  przez Urząd Komunikacji Elektronicznej tzw. „Internetu socjalnego” o zredukowanej 

funkcjonalności. 

1. Priorytet w korzystaniu z  pasam Internetowego posiada w godzinach pracy (od godziny 

6.00 do 18.00) jednostka gminna. Do hot spotów udostępniane jest tylko wolne pasmo, 

które w tym czasie nie jest używane przez pracowników/uczniów/urzędników tej 

jednostki organizacyjnej.  

2. Internet w hot spotach jest limitowany o ograniczonej funkcjonalności, zgodnie  

z wytycznymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej i nie stanowi konkurencji dla łączy 

komercyjnych i nie zaburza usług teleinformatycznych. 

3. Domyślnie wszystkie usługi są zablokowane (polityka bezpieczeństwa DENNY ALL). 

4. Dostępnych jest tylko kilka podstawowych usług sieciowych w stosunku do kilkudziesięciu 

oferowanych w sieciach komercyjnych, a w szczególności: IRC, SMTP, SSH, NNTP, 

HTTPS/http, FTP/FTP-CONTROL, DNS, POP/POP3S/IMAP, SMTPS, NTP. Usługi te 

pozwalają na przeglądanie niektórych stron www z uwzględnieniem tych, które świadczą 

e-usługi administracyjne i edukacyjne dla ludności, odbieranie poczty elektronicznej  

z małymi załącznikami, ściągnięcie niewielkiego pliku kilkudziesięciomegabajtowego z 

sieci oraz korzystanie  z komunikatora typu gadu-gadu. Łączność telefoniczna 

komercyjna spotykana w komunikatorach (np. VolP w Skype) jest zablokowana tak, aby 

nie można było Internetu socjalnego wykorzystać do łączności komercyjnej (płatnej). 

Funkcje te realizuje system IDS, który na podstawie sygnatury pakietów blokuje nie tylko 

komunikatory VolP (Skype), ale również program P2P.  

5. Adresy IP przyznawane są z zakresu prywatnego dynamicznie. Brak jest możliwości 

otrzymania adresu publicznego IP. 

6. Dostęp do stron internetowych jest filtrowany pod kątem blokowania treści 

pornograficznych i stron niepożądanych, niebezpiecznych (zawirusowanych) lub o niskiej 

wiarygodności.  

7. Każdy z użytkowników ma ograniczenie pasma do 256 kilobitów na sekundę w godz. od 

6.00 do 18.00, po godzinie 18.00 do godz. 6.00 rano limit jest zwiększany do  

512 kbit/s, ale tylko w przypadku, kiedy jednostka gminna na której jest hot spot nie 

wykorzystuje pasma internetowego. Przepustowość ta została dopuszczona przez Urząd 

Komunikacji Elektronicznej, jako najmniejsze z możliwych spełniające jeszcze definicję 

łączy szerokopasmowych w rozumieniu UE, tzn. od 256 kb/s wzwyż.  

 

 

Zakładana liczba użytkowników z obszarów wiejskich 

Udział mieszkańców obszarów wiejskich wśród korzystających z infrastruktury i usług powstałych 

w wyniku realizacji projektu wynosi:  

 Liczba użytkowników sieci szerokopasmowej z obszarów wiejskich: 1 147 osób, 
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 Liczba użytkowników e-usług z obszarów wiejskich: 10 776 osób.  

Uwzględniając najbardziej aktualne statystyki tj. System Informacji Oświatowej Gminy Krasne 

oraz wykaz uczniów i pracowników oświatowych w Gminie Krasne , ustalono iż na obszarze 

oddziaływania projektu liczba mieszkańców z obszarów wiejskich korzystających  

z efektów realizacji projektu w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowej wynosi  

1 147 [osób/rok]. Użytkownicy sieci szerokopasmowej z obszarów wiejskich stanowią 29% 

wszystkich użytkowników, którzy uzyskają dostęp do sieci, dzięki realizacji przedmiotowego 

projektu.  

Uwzględniając najbardziej aktualne statystyki, tj. ankiety zebrane z jednostek oświatowych  

z podziałem na uczniów z terenów wiejskich i z obszaru miasta, uczęszczających do palcówek 

oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów (ankiety zostały sporządzone 

według stanu na dzień 15.03.2010 roku, dane z nich zostały zebrane i opracowane przez 

pracownika merytorycznego Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa) ustalono, iż na 

obszarze oddziaływania projektu liczba mieszkańców z obszarów wiejskich korzystających  

z efektów realizacji projektu w zakresie e-usług w edukacji wynosi 10 776 [osób/rok]. 

Użytkownicy e-usług edukacyjnych z obszarów wiejskich stanowią 34% ogólnej liczby osób, 

które uzyskają dostęp do e-usług wdrożonych w ramach przedmiotowego projektu.   

 

Skalowalność oraz zdolność do dalszego rozwoju projektu 

Zgodnie z przyjętymi założeniami projekt jest w pełni skalowalny i zdolny do dalszej 

rozbudowy. Wynika to wprost z zastosowanych rozwiązań technologicznych opartych na 

protokole internetowym TPC/IP. Możliwe jest podłączenie nowych jednostek przez 

dodawanie urządzeń abonenckich do istniejących stacji bazowych, rozszerzenie 

przepustowości sieci przez zagęszczenie ilości sektorów bazowych obszaru oddziaływania 

przez dodawanie nowych stacji bazowych na terenach nie objętych dotychczas zasięgiem. 

Projekt będzie użytkował zasoby częstotliwości przyznane przez Urząd Komunikacji 

Elektronicznej jednostkom samorządu terytorialnego na terenie całego regionu –

Województwo Podkarpackie. II etap realizacji sieci ResMAN jest w pełni zgodny z 

wybranym do realizacji modelem technicznym i technologicznym, zawartym w studium 

wykonalności dla całego obszaru Województwa Podkarpackiego w ramach Stowarzyszenia 

„Podkarpacka sieć szerokopasmowa”, którego Gmina Rzeszów jest jednym  

z członków- założycieli. Zgodnie z zaleceniami Stowarzyszenia- Gmina Rzeszów i Gmina 

Krasne opracowały niniejszy projekt jako cząstkowy, realizujący w pełni zapisy 

wymienionego studium wykonalności jednakowe dla całego województwa na swoim obszarze 

po to, aby w miarę pozyskiwania środków pomocowych i partnerów zewnętrznych można 

było połączyć lokalne sieci WiMAX w jednorodną strukturę w skali regionu. Jednocześnie 

niniejszy projekt uwzględnia punkty styku z szkieletową siecią szerokopasmową wyższego 

szczebla, ponadregionalną, finansowaną w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski 
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Wschodniej, powstającą na terytorium województwa podkarpackiego, w tym również  na 

terenach Gmin Krasne i Rzeszów.   

Projekt jest rozbudową już istniejącej od 4 lat infrastruktury sieciowej, wybudowanej w ramach 

projektu „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN –

Etap I”. Jest to typowy przykład skalowalności projektu, ponieważ ze względu na 

zwiększającą się ilość użytkowników sieci oraz rozszerzenie Gminy Miasto Rzeszów przez 

przyłączenie nowych terenów, chęci przyłączenia do sieci wyrażonej przez Gminę Krasne- 

nastąpiła konieczność rozbudowy sieci. W przypadku, kiedy wyniknie potrzeba dalszej 

rozbudowy sieci, będzie to możliwe w analogiczny sposób, a powstała infrastruktura będzie 

w pełni zgodna z lokalnymi  

i szerokopasmowymi sieciami dostępowymi na terenie województwa podkarpackiego, jak 

również szkieletowymi szczebla regionalnego i ponadregionalnego.  
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Za wdrożenie projektu ResMAN odpowiedzialność ponosi Gmina Miasto Rzeszów oraz Gmina 

Krasne, adekwatnie do zrealizowanego zakresu zadań. Dysponuje ona odpowiednim zasobem 

doświadczonych pracowników z zakresu: pozyskiwania, realizacji i rozliczenia projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także prowadzenia procedur zamówień 

publicznych. Pracownicy zapewnią inwestycji trwałość instytucjonalną.  

Zgodnie z § 2 Porozumienia z dnia 29 marca 2010 roku, zawartego pomiędzy Gminą Miasto 

Rzeszów, a Gminą Krasne strony powołają wspólny zespół, który będzie odpowiedzialny za 

realizację projektu. Do zadań zespołu będzie należało: 

 skoordynowanie procedur organizacyjnych projektu; 

 przeprowadzenie wspólnego przetargu na realizację projektu; 

 realizacja projektu; 

 monitoring i nadzór przebiegu projektu; 

 przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu; 

 przygotowanie rozliczenia projektu. 

Realizacja rzeczowo-finansowa projektu będzie prowadzona i nadzorowana przez Biuro 

Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa, które będzie 

współpracować z Sekretarzem i Informatykiem Gminy Krasne. W realizację rzeczową i 

finansową projektu będą również zaangażowane osoby posiadające odpowiedni zakres wiedzy 

i doświadczenia na co dzień pracujące w Wydziale Pozyskiwania Funduszy oraz Wydziale 

Księgowo-Rachunkowym Urzędu Miasta Rzeszowa.  

 

Kwestie proceduralne związane z realizacją projektu ResMAN etap II. 

 

Przedmiotowy projekt jest realizowany w trybie ”zaprojektuj i wybuduj” w związku  

z powyższym Wnioskodawca ogłosi przetarg na wybór Wykonawcy, który opracuje 

dokumentacje techniczną oraz zrealizuje planowane dostawy wraz z montażem.  

Wykonawca prac objętych projektem zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551) w trybie udzielania 

zamówień publicznych – przetarg nieograniczony. Będzie on musiał przedłożyć stosowne 

uprawnienia, posiadać doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym  

i ludzkim, niezbędnym do terminowego wykonania zadania.  

Podczas realizacji projektu postęp prac będzie śledzony, poprzez weryfikację terminowości  

i poprawności realizacji kolejnych etapów projektu przy pomocy protokołów odbioru dostaw 

sporządzanych na poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięcia. Odbiór prac nastąpi 

dzięki sporządzeniu końcowego protokołu odbioru. 

Sposób zarządzania oraz funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji  

Wyłoniony w ramach corocznie powtarzanych przetargów operator zewnętrzny będzie miał za 

zadanie: dostarczenie usług telefonicznych, a następnie rozliczanie i fakturowanie 
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poszczególnych jednostek organizacyjnych korzystających w sieci z ww. usług. Podobnie 

wyłaniany w corocznym przetargu będzie dostawca hurtowego łącza internetowego o dużej 

przepustowości dla potrzeb obu gmin. Coroczne powtarzanie przetargów pozwoli na 

systematyczne obniżanie opłat, gdyż ceny takich usług tanieją kilkanaście procent rocznie. 

Koszty bieżącego utrzymania, napraw i konserwacji infrastruktury będą ponosili Lider i Partner 

projektu odpowiednio do zakresu sieci posiadanego na swoim terytorium. 

Gmina Krasne jako Partner poprzez infrastrukturę Lidera będzie zamawiała łącze internetowe  

i telefoniczne u operatorów zewnętrznych również w ramach wspólnie przeprowadzonej 

procedury przetargowej. Zamówione w ramach przetargów zbiorcze łącze internetowe będzie 

opłacane ryczałtowo (miesięcznie) niezależnie od faktu, czy Beneficjent i Partner będą je  

w pełni przez cały czas wykorzystywać. W praktyce, po godzinach pracy i zakończeniu zajęć  

w jednostkach oświatowych, łącze internetowe pozostawałoby niewykorzystane. Dlatego będzie 

ono udostępniane bezpłatnie mieszkańcom znajdującym się w zasięgu działania 

bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu, zamontowanych w ramach projektu na 

obiektach Beneficjenta i Partnera oraz do stacji bazowych WiMAX. 

Internet ten będzie miał ograniczoną funkcjonalność - otwarty tylko port 80 dla podstawowych 

protokołów http/https, ftp i POP3. Tak ograniczona funkcjonalność, zgodna z zaleceniami 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie w pełni wystarczająca do korzystania z ograniczonej 

puli bezpiecznych witryn internetowych, przesyłania poczty elektronicznej z ograniczoną 

wielkością załączników oraz do korzystania z e-usług i portali administracji publicznej oraz  

e-nauki. Zaawansowane protokoły i łącza internetowe, jak P2P, czy kanały VPN będą 

niedostępne, przez co nie zakłócą rynku usług komercyjnych operatorów internetowych,  

a pozwolą mieszkańcom na dostęp do PSeAP, ePUAP i wszystkich pozostałych e-usług 

administracji bez ponoszenia opłat za dostęp do Internetu. Te ograniczenia uniemożliwiają 

wykorzystanie Internetu socjalnego przez firmy. 

Centrum zarządzania projektem oraz punkt styku z operatorami telekomunikacyjnymi będzie się 

znajdowało w Rzeszowie przy ul. Targowej 1, natomiast w Krasnem w siedzibie Urzędu Gminy 

Krasne - zlokalizowane będzie centrum lokalne i drugi punkt styku. W 45 jednostkach 

organizacyjnych Miasta Rzeszowa i 16 Gminy Krasne zostaną uruchomione stacje dostępowe. 

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej UM Rzeszowa oraz Informatyk Gminny 

Krasne, jako komórki odpowiedzialne za zarządzanie powstałym majątkiem w zakresach, jaki 

realizowała i finansowała każda strona, będą dokonywali inwentaryzacji sieci i monitorowania 

jej stanu, okresowych przeglądów infrastruktury, tworzenia i udostępniania usług itp. Z uwagi na 

możliwość wystąpienia przerw w świadczeniu usług i w związku z tym konieczności 

natychmiastowego podjęcia działań naprawczych, komórki te posiadają odpowiednio 

przygotowanych od strony merytorycznej, wyposażonych w niezbędny sprzęt służby, które będą 

w stanie w bardzo krótkim czasie zlokalizować miejsce awarii lub uszkodzenia sieci, dotrzeć do 

niego jak najszybciej i sprawnie i zgodnie z zasadami dokonać stosownych napraw.  

W przypadku bieżącej konserwacji, utrzymania i napraw urządzeń, w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego zostanie podpisana umowa o świadczenie usług w tym zakresie. 



PROGRAM INFORMATYZACJI MIASTA RZESZÓW W LATACH 2010 - 2013 

 Strona 85 z 116  
 

Operatorzy sieci dostępowych, wykorzystujący różnorodne technologie dostępowe (przewodowe 

lub radiowe) w centrach zarządzania przy ul Targowej 1 i w siedzibie Urzędu Gminy Krasne 

będą przyłączać się do istniejących tam punktów styku i podobnie jak operatorzy 

wykorzystujący pasywne usługi sieci będą mogli się łączyć w punktach styku sieci dla dowolnej 

zestawianej usługi.  

 

 

5.1 Partnerzy i opis zasad partnerstwa 
Projekt pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – Etap 

II”, którego Wnioskodawcą jest Gmina Miasto Rzeszów będzie realizowany w partnerstwie z 

Gminą Krasne. W niniejszym rozdziale scharakteryzowano zakres zaangażowania Partnera 

oraz jego kompetencje związane z realizacją projektu.  W szczególności opisano strukturę  

i zasady współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację przedmiotowej 

inwestycji., tj.: 

 prawną podstawę współpracy; 

 główne prawa i obowiązki Lidera i Partnera związane z realizacją projektu; 

 sposób zabezpieczenia środków finansowych, zasady rozliczeń i płatności; 

 kwestie własności i finansowania  przedmiotu projektu po zakończeniu jego realizacji. 

Prawna podstawa współpracy 

Prawną podstawą współpracy jest Porozumienie zawarte w dniu 29 marca 2010 roku 

pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, zwaną Liderem, a Gminą Krasne, zwaną Partnerem.  

Porozumienie z uwagi na fakt, że zarówno Wnioskodawca jak i Partner są podmiotami 

publicznymi  nie zostało zawarte w drodze procedur partnerstwa publiczno-prywatnego  

w rozumieniu ustawy z dnia 28.07.2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym  

(Dz. U. nr 169 poz. 1420 z 2005 r. z późn zm.) 

W ramach porozumienia Lider oraz Partner zobowiązują się do przygotowania i wspólnej 

realizacji  projektu w ramach III osi priorytetowej RPO WP na lata 2007-2013 p. „Budowa 

regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II”. 

Zgodnie z § 2 Porozumienia Strony zobowiązują się do stworzenia zespołu odpowiedzialnego za 

właściwą realizację projektu, do którego zadań będzie należał: 

 skoordynowanie procedur organizacyjnych projektu; 

 przeprowadzenie wspólnego przetargu na realizacje projektu; 

 realizacja projektu; 

 monitoring i nadzór przebiegu projektu; 

 przygotowanie sprawozdań z przebiegu projektu; 

 przygotowanie rozliczenia projektu. 
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Główne prawa i obowiązki Lidera i Partnera 

Partner udziela Liderowi pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

wniosków o płatność w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Lider jest podmiotem właściwym do 

kontaktów z Instytucją Zarządzającą RPO WP. Zakres obowiązków i uprawnień  Lidera  

i Partnera przedmiotowego projektu reguluje § 3 i § 4 Porozumienia. 

Lider – Gmina Miasto Rzeszów, zobowiązuje się do: 

1. Przygotowania i skompletowania niezbędnych dokumentów do złożenia wspólnego 

wniosku aplikacyjnego oraz opracowania jednolitej dokumentacji technicznej 

projektu; 

2. Prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu z realizacji projektu; 

3. Informowanie Partnera o informacjach i dokumentach jakie musi dostarczyć Liderowi 

w celu skompletowania wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność oraz 

dokumentów związanych ze sprawozdawczością; 

4. Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy niezbędnych do realizacji 

projektu, na część projektu realizowana przez Lidera; 

5. Przeprowadzenie przetargu, w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na 

wykonanie projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, podpisanie trójstronnej 

umowy na wykonawstwo oraz jej realizacji i rozliczenia w zakresie projektu 

dotyczącym Lidera; 

6. Zapewnienie nadzoru i koordynacji prac w zakresie realizacji własnego zakresu 

projektu; 

7. Realizacji swojego zakresu projektu zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie 

projektu; 

8. Przedkładania zbiorczych wniosków o płatność do IZ RPO WP; 

9. Prawidłowego i terminowego rozliczania projektu; 

10. Składania do IZ RPO WP informacji o uzyskanej pomocy publicznej oraz 

wymaganych oświadczeń. 

Partner – Gmina Krasne, zobowiązuje się do: 

1. Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy niezbędnych do realizacji 

projektu w części projektu dotyczącej Partnera; 

2. Realizacji projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki 

celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa krajowego i wspólnotowego; 

3. Przekazania Liderowi niezbędnych dokumentów i informacji związanych z projektem 

na etapie jego przygotowania, realizacji i monitorowania, celem zapewnienia 

sprawnej jego realizacji; 

4. Dostarczenia Liderowi wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych dla celów 

sprawozdawczych i monitorujących przebieg realizacji projektu; 
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5. Udziału w procedurze przeprowadzenia przetargu na wykonanie projektu  

w systemie zaprojektuj i wybuduj, podpisania trójstronnej umowy na wykonawstwo, 

realizację i rozliczenie w zakresie projektu dotyczącym Partnera; 

6. Zapewnienia nadzoru i koordynacji prac w zakresie realizacji własnego zakresu 

prac; 

7. Przygotowania i sporządzania cząstkowych wniosków o płatność w zakresie 

dotyczącym części projektu realizowanej przez Partnera; 

8. Realizacji swojego zakresu projektu zgodnie z posiadaną dokumentacją, przepisami 

prawa i harmonogramem rzeczowym; 

9. Ponoszenia kar i sankcji w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji 

części projektu Partnera. 

Strony Porozumienia zobowiązują się ponad to do prowadzenia działań informacyjnych  

i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej.  

Sposób zabezpieczenia środków finansowych, zasady rozliczeń i płatności 

Przedmiotowy projekt będzie finansowany ze środków Lidera i Partnera, przy czym każda ze 

stron będzie finansować własną część projektu. Lider przekaże środki finansowe stanowiące 

dofinansowanie z EFRR w jego części, w kwocie wynikającej z wniosku o dofinansowanie  

w formie dotacji celowej. Partner złoży wniosek o dotację celową do Lidera w Biurze Obsługi 

Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa. Partner zobowiązany jest do 

złożenia do Lidera poprawnego, częściowego wniosku o płatność wraz z wymaganymi 

załącznikami. Lider przekaże środki finansowe na wyodrębniony rachunek bankowy dla projektu 

Partnera, po otrzymaniu środków na rachunek Lidera oraz po dokonaniu przez IZ RPO WP 

weryfikacji prawidłowego poniesienia wydatków.  

Partner jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji 

projektu z podziałem szczegółowym, umożliwiając identyfikację poszczególnych operacji 

księgowych, stanowiących podstawę rozliczenia finansowego oraz składania oświadczeń VAT.  

Strony Porozumienia zobowiązują się do dokumentowania wydatków za pomocą oryginałów 

rachunków, faktur i innych równoważnych dokumentów księgowych, stanowiących podstawę 

dokonanych płatności. 

Partner będzie sporządzał sprawozdania z wykorzystania dotacji, dotyczące wykonania 

zadania na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207). 

Środki finansowe na realizację projektu oraz utrzymania wytworzonej infrastruktury po jego 

zakończeniu zostaną zabezpieczone na mocy stosownych uchwał budżetowych Rady Gminy 

Krasne oraz Rady Miasta Rzeszowa na koleje lata w zakresie jaki realizowała będzie każda ze 

stron Porozumienia. 
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Kwestie własności i finansowania  przedmiotu projektu po zakończeniu jego realizacji 

Kwestie dotyczące własności i finansowania przedmiotu projektu po zakończeniu jego realizacji 

reguluje §  7 Porozumienia pomiędzy Liderem i Partnerem.  

Majątek powstały w wyniku realizacji projektu pozostanie własnością każdej ze stron 

porozumienia w zakresie, który realizowała i finansowała każda strona. Zarówno Lider, jak  

i partner zobowiązują się do zachowania celów projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem  

o dofinansowanie w ciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji. Strony porozumienia 

zobowiązują się do zachowania trwałości projektu rozumianej, jako nie poddanie projektu 

„znaczącej modyfikacji” w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady 9WE) nr 1083/2006. 

Każda ze stron zobowiązuje się do utrzymania majątku powstałego w wyniku realizacji projektu 

w ciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu 5.  

 

5.3 Opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu 

inwestycji po jej zakończeniu 
 

Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji będzie Gmina Miasto Rzeszów 

oraz Gmina Krasne stosownie do zrealizowanego zakresu zadań.  Wnioskodawca oraz Partner 

posiadają zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania rezultatów projektu przez okres co 

najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji, zgodnie z dyspozycją art.  

57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. 

Trwałość projektu gwarantuje Porozumienie z dnia 29 marca 2010 r. zawarte pomiędzy Gminą 

Miasto Rzeszów (Liderem), a Gminą Krasne (Partnerem) w celu realizacji projektu. Planowana do 

realizacji inwestycja powstanie w obiektach będących własnością Lidera i Partnera projektu. 

Zakupione urządzenia pozostaną własnością każdej ze stron ww. porozumienia w zakresie, jaki 

realizowała i finansowała każda strona. W związku z tym, adekwatnie do zrealizowanego 

zakresu, strony będą odpowiadały za zarządzanie powstałym majątkiem oraz bieżącą 

eksploatację, konserwację i utrzymanie właściwego stanu technicznego tych urządzeń. Nie 

będzie miało miejsce przekazanie zarządzania przedmiotem inwestycji ani pomiędzy stronami 

porozumienia, ani odrębnemu podmiotowi. 

Opisany w podrozdziałach 5.1 i 5.2 sposób zarządzania oraz funkcjonowania projektu po 

zakończeniu jego realizacji gwarantuje trwałość projektu. Projekt służy realizacji zadań 

własnych w strukturze organizacyjno-prawnej Beneficjenta. 

Trwałość pod względem źródeł utrzymania będą zapewniać środki ujmowane w corocznym 

budżecie Gminy Miasto Rzeszów oraz Gminy Krasne, odpowiednio do zakresu w jakim projekt 

został realizowany i finansowany przez gminy. 

Przeprowadzona analiza potencjału instytucjonalnego zarówno Wnioskodawcy projektu (Gmina 

Miasto Rzeszów) jak Partnera (Gmina Krosno) wskazuje, iż podmioty te posiadają wystarczające 

                                                
5 Porozumienie zawarte w dniu 29 marca 2010 roku pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, a Gminą Krasne. 
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zasoby sprzętowe, organizacyjne oraz finansowe niezbędne do realizacji zadania oraz co 

najmniej 5-letniej jego eksploatacji.  

 

Po przeanalizowaniu potencjału instytucjonalnego Wnioskodawcy oraz Partnera projektu po jego 

realizacji stwierdza się, że podmioty te są odpowiednio przygotowane do wdrożenia projektu,  

a projekt jest wykonalny pod względem instytucjonalnym. 
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6. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU RESMAN ETAP II 
 

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN- etap II polega na 

uzupełnieniu infrastruktury powstałej w I etapie o perspektywiczną technologię WiMAX 802.16, 

z wykorzystaniem posiadanych częstotliwości radiowych 3,5 – 3,7 GHz. 

 

Charakterystyka technologii 

Szerokopasmowy WiMAX posiada zalety, które łączą przepustowości porównywalne do sieci 

światłowodowych z łatwością dostępu jak dla telefonii komórkowej. WiMAX jest 

bezprzewodową technologią radiowej transmisji danych. Głównym jej celem jest zapewnienie 

szerokopasmowego dostępu do sieci użytkownikom głównie na obszarach miejskich. Stanowi 

alternatywę dla sieci przewodowych, szczególnie na obszarach o słabo rozbudowanej strukturze 

sieci telekomunikacyjnych. Pozwala ona osiągnąć zasięg obszaru roboczego maksymalnie do  

50 km natomiast prędkość transmisji może osiągnąć 75 Mbit/s. Stanowi w ten sposób 

alternatywę dla łączy stałych typu DSL, zapewniając porównywalne przepustowości. 
Urządzenia WiMAX 802.16e wysyłają do 24 Mb/s do odbiorcy i 4 Mb/s od niego i można je 

łatwo upgradować do standardu 802.16m (odpowiednio 120 Mb/s i 60 Mb/s), skalowalnego 

do 1 Gb/s. Stacje bazowe WiMAX pracują z małymi mocami promieniowania EIRP – od 

kilkunastu do kilkudziesięciu W, przez co są bezpieczne dla środowiska naturalnego, są bardzo 

szybkie w budowie, nie potrzebują kosztownej kanalizacji i mają taniejące terminale abonenckie  

(z ok. 150$ do 40$ tylko w 2009 r). WiMAX ma specyficzne własności, niespotykane w innych 

systemach radiowych-dzięki odbiciom od przeszkód terenowych dociera dalej i jest odpowiednio 

wzmacniany, dzięki czemu zapewni dostęp do Internetu w każdym miejscu na całym obszarze 

oddziaływania projektu. 

 

System LMDS jest doskonałym rozwiązaniem w topologii punkt-wielopunkt dla bezprzewodowej 

łączności szerokopasmowej. Pozwala on uzyskać prędkości w obu kierunkach na poziomie 

zbliżonym do technologii światłowodowej. Jest w ten sposób optymalnym rozwiązaniem dla 

transmisji wewnątrzsieciowej w sieciach komórkowych nowej generacji. W omawianej 

implementacji dla Miasta Rzeszów przewidziana jest implementacja systemu pracującego  

w paśmie 26GHz i rozbudowa systemu pracującego w paśmie 3.5 GHz.   

Głównymi zaletami proponowanego rozwiązania jest prostota instalacji, niskie koszty 

użytkowania, oraz skalowalność systemu.  Możliwa jest także późniejsza rozbudowa stacji LMDS 

wraz ze wzrostem potrzeb oraz wysoka efektywność infrastruktury bazowej jak i sprzętu 

klienckiego. Pojedyncza platforma łączy w sobie wszystkie techniki komunikacyjne  

i informacyjne, włączając IP, VoIP, oraz transmisję traktów E1.  
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W ramach realizacji przedmiotowego projektu planuje się: 

I. Budowę (dostawę i montaż) dwóch dwuczęstotliwościowych (stacja bazowa pracująca na 

częstotliwości  

3,5 – 3,7 GHz oraz na częstotliwości 26 GHz) stacji bazowych – jako uzupełnienie sieci 

ResMAN; Przewidywane lokalizacje to Budynek przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie  

(na podstawie dzierżawy pomieszczeń od Urzędu Marszałkowskiego) i przy  

ul. Dąbrowskiego 32 w Rzeszowie (budynek będący własnością Gminy). Stacje bazowe 

w częstotliwościach 3,5-3,7 GHz, pozwolą podłączać obiekty położone w dużej 

odległości, a w wyższych częstotliwościach 26 GHz obiekty bliskie do 3 km, 

zapewniających duże przepływności. 

 

II. Budowę (dostawę i montaż) jedenastu stacji bazowych WiMAX będących węzłami 

niższego poziomu (8 w Rzeszowie i 3 w Krasnem). Stacje Bazowe WiMAX zostaną 

zlokalizowane: 

Budynek wieżowiec przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie – WIMAX 

Budynek cztero kondygnacyjny przy ul. Hanasiewicza 18a w Rzeszowie – 

WIMAX + LMDS 

Budynek wieżowiec przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie – WIMAX + LMDS 

Budynek wieżowiec przy ul. Hofmanowej 23 w Rzeszowie – WIMAX 

Budynek Zespołu Szkół nr 5 w Rzeszowie przy ul. Beskidzkiej 5 – WIMAX 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 9 w Rzeszowie przy ul. Miłej 58 – WIMAX 

Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rzeszowie przy ul. 

Rubinowej 4 - WIMAX 

 Budynek Zespołu Szkół nr 4 w Rzeszowie przy ul. Dębickej 288 – WIMAX 

 Budynek Urzędu Gminy w Krasnem, Krasne 121 – WIMAX 

 Budynek Zespołu Szkół w Palikówce, Palikówka 271 - WIMAX 

 Budynek Zespołu Szkół w Malawie, Malawa 199A – WIMAX 

 

Osiem nadajników WiMAX na terenie miasta Rzeszowa zostanie umieszczonych na 

wybranych podczas procesu planowania radiowego dachach budynków z listy  

45 obiektów publicznych włączanych do sieci na obszarze miasta. Jeżeli zaś chodzi o 

Gminę wiejską Krasne, o dość rozproszonej zabudowie, można z bardzo dużym 

prawdopodobieństwem założyć, że 3 stacje bazowe będą rozmieszczone następująco: 

na budynku siedziby urzędu Gminy, na budynku Szkoły w Malawie oraz w Strażowie.  

Specyfika WiMAX polega na tym, że planowanie radiowe jest podstawową czynnością 

projektową, bez której nie można optymalnie rozlokować nadajników. Dlatego ilość 

stacji została oszacowana z zapotrzebowania na przepływność w nich dostępną. 
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III. Połączenie nowowybudowanych stacji bazowych 9 radioliniami na terenie Gminy 

Rzeszów i 3 w Gminie Krasne oraz budowę (dostawę i montaż) radiolinii łączącej 

centrum lokalne sieci w Krasnem z centrum zarządzania siecią w Rzeszowie; łącząc w 2 

pierścienie wszystkie stacje bazowe sieci szkieletowej oraz stacje bazowe WiMAX. 

Technologia pierścienia zapewnia redundancję, czyli odporność na uszkodzenie 

któregokolwiek z węzłów szkieletu. 

 

IV. Budowę (dostawę i montaż) 61 nowych stacji abonenckich na budynkach jednostek 

organizacyjnych administracji publicznej na terenie Gminy Rzeszów – 45 obiektów i 

Krasne – 16 obiektów. W efekcie realizacji przedmiotowego projektu dostęp do sieci 

uzyska kolejnych 61 budynków jednostek organizacyjnych administracji publicznej na 

terenie Gmin Rzeszów (45) i Gminy Krasne (16). Stacje te zintegrują lokalne sieci 

znajdujące się w tych budynkach w jedną sieć klasy metropolitalnej MAN z centrum 

zarządzania w Rzeszowie i centrum lokalnym w Urzędzie Gminy Krasne. W budynkach 

tych będzie 2 160 punktów dostępu do Internetu w postaci portów sieciowych do 

podłączania komputerów PC. S 

Dostęp do sieci uzyska kolejnych 61 budynków jednostek organizacyjnych administracji 

publicznej na terenie Gminy Rzeszów – 45 lokalizacji: 

1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Sokoła 13 

2. Galeria Fotografii  Miasta Rzeszowa. 3- Maja  

3. Osiedlowy Dom Kultury “Pobitno”. Konfederatów Barskich 43 a 

4. Osiedlowy Dom Kultury “Staroniwa”. Staroniwska 46 

5. Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ks. J. Jałowego 23 a 

6. Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Hala Podpromie 

7. Miejski Zarząd Żłobków. Dąbrowskiego 73 

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jagiellońska 26 

9. Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa. Jagiellońska 6 

10. Miejska Administracja Targowisk i Parkingów MATiP.Al. Rejtana 5 

11. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Targowa 1 

12. Straż Miejska Ofiar Katynia 

13. Dom Dziecka  Nr 2. Nizinna 30 

14. Dom Pomocy Społecznej. Załęska 7 a 

15. Dom Pomocy Społecznej. Powstańców Styczniowych 37 

16. Dom Pomocy Społecznej. Powstańców Śląskich 4 

17. Dom Pomocy Społecznej. Sucharskiego 1 

18. Młodzieżowy Dom Kultury. Piłsudskiego 25 

19. Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych. Unii Lubelskiej 1 

20. Centrum Kształcenia Ustawicznego. Sucharskiego 2 

21. Teatr „Maska”. Mickiewicza 13 

22. Warsztaty CKP. Hetmańska 45 b 
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23. Warsztaty CKP. Warszawska 26a 

24. Warsztaty CKP. Towarnickiego 4 

25. Zespół Szkół Gospodarczych – INTERNAT. Spytka Ligęzy  

26. Biuro Wystaw Artystycznych Domu Sztuki w Rzeszowie. Sobieskiego 18 

27. Izba Wytrzeźwień – Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Profilaktyki Uzależnień. Kochanowskiego 17 

28. Urząd Miasta Wydział Gospodarki Mieniem. Ofiar Getta 3 

29. Ośrodek Adapcyjno-Opiekuńczy. Witkacego 7 

30. Warsztaty Terapii Zajęciowej. Załęska 7 a 

31. Warsztaty Terapii Zajęciowej. Lubelska 13 

32. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy. Staszica 10 b 

33. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Skubisza 4 

34. Żłobek nr 1. Piękna 18 

35. Żłobek nr 3.  Rataja 6a 

36. Żłobek nr 8. Pułaskiego 3b 

37. Żłobek nr 9. Podwisłocze 20b 

38. Żłobek nr 10. Starzyńskiego 19 

39. Żłobek nr 11. Krzyżanowskiego 22 

40. Żłobek nr 12. Dąbrowskiego 73 

41. Dom Strażaka - Osiedlowy Dom Kultury Staromieście. Staromiejska 43A 

42. Dom Strażaka - Osiedlowy Dom Kultury Zalesie. Robotnicza 15 

43. Zespół Szkół agroprzedsiębiorczości. Miłocin 380 

44. Dom Kultury Staroniwa 

45. Szkoła Podstawowa nr 15 w dzielnicy Budziwój 

Gmina Krasne 16 jednostek: 

1. Urząd Gminy KRASNE - Krasne 

2. Oczyszczalnia ścieków  - Krasne 

3. Stacja pomp - Krasne 

4. Zespół Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół - Krasne 

5. Przedszkole - Krasne 

6. Przedszkole - Strażów 

7. Przedszkole - Palikówka 

8. Przedszkole - Malawa 

9. Szkoła podstawowa - Krasne 

10. Zespół Szkół - Strażów 

11. Zespół Szkół - Palikówka 

12. Zespół Szkół w Malawie 

13. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka - Krasne 

14. Archiwum i Świetlica - Malawa 

15. Dom Ludowy w Strażowie 
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16. Gimnazjum  - Krasne 

 

VI. Rozbudowę 100 istniejących obiektów sieci ResMAN w urządzenia klasy WiMAX  

i  zainstalowanie 110 punktów dostępu do Internetu – hotspot Wi-Fi. 

Szerokopasmowy Internet socjalny zostanie udostępniony mieszkańcom w otoczeniu tych 

jednostek poprzez zainstalowanie na nich 110 punktów dostępu do Internetu - hotspotów Wi-Fi. 

Wcześniej dołączone do ResMANa budynki (100) otrzymają urządzenia abonenckie WiMAX  

w celu zapewnienia funkcjonowania sieci jako tzw. łącza redundantne oraz zapewnienią 

przepływności do nowo uruchamianych e-usług. Wynika to z faktu, że łącza ResMAN są jedynymi 

dostępnymi w tych budynkach i awaria pojedynczego odbiornika pozbawia je dostępu do 

Internetu i telefonii. Centra zarządzania w Rzeszowie i lokalne w Krasnem będą posiadały 

punkty styku z każdym wyrażającym chęć operatorem, wyprowadzającym ruch lokalny na 

zewnątrz - w skali regionu i kraju.  

 

Poniższa tabela zestawia adresy obiektów stacji abonenckich wraz z zakładanym 

wyposażeniem w urządzenia transmisyjne WiMAX, LMDS, Hotspot. 

 
VII.Tabela 19. Punkty abonenckie sieci ResMAN 

Lp. Nazwa Adres 
urządzenie 

abonenckie 
WIMAX 

urządzenie 
abonencki

e LMDS 
HOTSPOT 

1 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka 

Publiczna w Rzeszowie Sokoła 13 1 1 1 

2 Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa 3-go Maja 9 1 1 1 

3 Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Podpromie 10 1 1 1 

4 Miejski Zarząd Żłobków Dąbrowskiego 73 1 1 1 

5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Jagiellońska 26 1 1 1 

6 Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa Jagiellońska 6 1 1 1 

7 
Miejska Administracja Targowisk i 

Parkingów MATiP Al. Rejtana 5 1 1 1 

8 Miejski Zarząd Dróg i Zieleni Targowa 1 1 1 1 

9 Dom Pomocy Społecznej 

Powstańców 
Styczniowych 
37 

1 1 1 

10 Dom Pomocy Społecznej 
Powstańców Śląskich 

4 1 1 1 

11 Dom Pomocy Społecznej Sucharskiego 1 1 1 1 

12 Młodzieżowy Dom Kultury Piłsudskiego 25 1 1 1 

13 Centrum Kształcenia Ustawicznego Sucharskiego 2 1 1 1 

14 Teatr „Maska” Mickiewicza 13 1 1 1 

15 
Zespół Szkół Gospodarczych – 

INTERNAT Spytka Ligęzy 12 1 1 1 

16 
Biuro Wystaw Artystycznych Domu 

Sztuki w Rzeszowie Sobieskiego 18 1 1 1 

17 

Izba Wytrzeźwień – Miejski Ośrodek 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Profilaktyki 
Uzależnień Kochanowskiego 17 

1 1 1 

18 Biuro Gospodarki Mieniem Ofiar Getta 3 1 1 1 

19 Żłobek nr 1 Piękna 18 1 1 1 

20 Żłobek nr 3 Rataja 6a 1 1 1 
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21 Żłobek nr 8  Pułaskiego 3b 1 1 1 

22 Żłobek nr 11 
Krzyżanowskiego 

22 1 1 1 

23 Żłobek nr 12 Dąbrowskiego 73 1 1 1 

24 Osiedlowy Dom Kultury “Pobitno” 
Konfederatów 

Barskich 43 a 1 1 1 

25 Zarząd Transportu Miejskiego Trembeckiego 3 1 1 1 

26 Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Ks. J. Jałowego 23 

a 1 1 1 

27 Straż Miejska Ofiar Katynia 1 1 1 1 

28 Dom Dziecka  Nr 2 Nizinna 30 1 1 1 

29 Dom Pomocy Społecznej Załęska 7a 1 1 1 

30 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Unii Lubelskiej 1 1 1 1 

31 Warsztaty CKP Hetmańska 45b 1 1 1 

32 Warsztaty CKP Warszawska 26a 1 1 1 

33 Warsztaty CKP Towarnickiego 4 1 1 1 

34 Ośrodek Adapcyjno-Opiekuńczy Witkacego 7 1 1 1 

35 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 Rubinowa 4 1 1 1 

36 Warsztaty Terapii Zajęciowej  Lubelska 13 1 1 1 

37 
Ośrodek Rehabilitacyjno-

Wychowawczy Staszica 10b 1 1 1 

38 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Skubisza 4 1 1 1 

39 Żłobek nr 9  Podwisłocze 20b 1 1 1 

40 Żłobek nr 10 Starzyńskiego 19 1 1 1 

41 
Dom Strażaka - Osiedlowy Dom 

Kultury Staromieście Staromiejska 43A 1 1 1 

42 
Dom Strażaka - Osiedlowy Dom 

Kultury Zalesie Robotnicza 15 1 1 1 

43 Zespół Szkół Agro-Przedsiębiorczości 
Miłocińska 75 / 

Miłocin 380 1 1 1 

44 Osiedlowy Dom Kultury “Staroniwa” Staroniwska 46 1 1 1 

45 Szkoła Budziwój 
Budziwojska 154 / 

Milenijna 21 1 1 1 

46 Urząd Gminy Krasne Krasne 121 1  1 

47 Oczyszczalnia Krasne Krasne 570D 1  1 

48 Stacja Pomp w Krasnem Krasne 408B  1  1 

49 ZEAOS Krasne 743B 1  1 

50 Przedszkole Krasne Krasne 743A 1  1 

51 Przedszkole Strażów Strażów 270 1  1 

52 Przedszkole Palikówka Palikówka 201 1  1 

53 Przedszkole Malawa Malawa 199B 1  1 

54 Szkoła Podstawowa Krasne Krasne 742 1  1 

55 Zespół Szkół w Strażowie Strażów 270A 1  1 

56 Zespół Szkół w Palikówce Palikówka 271 1  1 

57 GOKIB Krasne Krasne 743 1  1 

58 Archiwum (Świetlica) Malawa 200 1  1 

59 Zespół Szkół w Malawie Malawa 199A 1  1 

60 Gimnazjum w Krasnym Krasne 743B 1  1 

61 Dom Ludowy w Strażowie Strażów 218 1  1 

         

62. Szkoła Podstawowa Nr 1 Bernardyńska 4 1   

63. Szkoła Podstawowa Nr 3 Hoffmanowej 11 1   

64. Szkoła Podstawowa Nr 28 Solarza 12 1   
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65. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Hetmańska 38 1  1 

66. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Wyspiańskiego 16A 1   

67. Zespół Szkół Nr 1 Towarnickiego 4 1   

68. Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 Chopina 32 1  1 

69. Zespół Szkół Gospodarczych Spytka Ligęzy 12 1  1 

70. Zespół Szkół Mechanicznych Hetmańska 45 1   

71. Zespół Szkół Samochodowych Warszawska 26A 1   

72. Szkoła Podstawowa Nr 2 Kamińskiego 12 1   

73. Szkoła Podstawowa Nr 8 Rudnickiego 2 1   

74. Szkoła Podstawowa Nr 10 Dominikańska 4 1   

75. Szkoła Podstawowa Nr 11 Podwisłocze 14 1   

76. Szkoła Podstawowa Nr 12 Lwowska 17     1   

77. Szkoła Podstawowa Nr 13 Skrajna 1      1   

78. Szkoła Podstawowa Nr 14 Staroniwska 55 1   

79. Szkoła Podstawowa Nr 16 Bohaterów 1    1   

80. Szkoła Podstawowa Nr 17 Bulwarowa 1    1   

81. Zespół Szkół Nr 3 Dąbrowskiego 66A           1   

82. Szkoła Podstawowa Nr 19 P. Skargi 3    1   

83. Szkoła Podstawowa Nr 22 Ptasia 2       1   

84. Szkoła Podstawowa Nr 23 Bpa J. Pelczara 3          1   

85. Szkoła Podstawowa Nr 24 Czajkowskiego 11           1   

86. Szkoła Podstawowa Nr 25 Starzyńskiego 17           1   

87. Szkoła Podstawowa Nr 27 
Krzyżanowskiego 

24          1   

88. 
Zespół Szkół przy Pogotowiu 

Opiekuńczym Unii Lubelskiej 4          1  1 

89. Gimnazjum nr 1 Pułaskiego 11  1   

90. Gimnazjum nr 2 Chopina 13     1  1 

91. Gimnazjum nr 5 Solarza 12     1  1 

92. Gimnazjum nr 6 W. Pola 1      1   

93. Gimnazjum nr 7 Rejtana 30     1   

94. Gimnazjum nr 8 Miodowa 6      1   

95. Gimnazjum nr 9 Orzeszkowej 8a 1   

96. Gimnazjum nr 10 Partyzantów 10a            1   

97. Gimnazjum nr 11 Starzyńskiego 17           1  1 

98. I Liceum Ogólnokształcące 3-go Maja 15   1   

99. II Liceum Ogólnokształcące Ks. J. Jałowego 22         1   

100. III Liceum Ogólnokształcące Chopina 11     1   

101. IV Liceum Ogólnokształcące Dąbrowskiego 82            1  1 

102. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Ofiar Katynia 1            1   

103. Zespół Szkół Nr 2 Rejtana 3      1   

104. Zespół Szkół Plastycznych Staszica 16A   1   

105. Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 
Jana III Sobieskiego 

15     1  1 

106. Zespół Szkół Ekonomicznych Hoffmanowej 13 1   

107. Zespół Szkól Elektronicznych Hetmańska 120  1   

108. Zespół Szkół Energetycznych 
Batalionów 

Chłopskich 7     1   

109. Zespół Szkół Spożywczych Warszawska 20  1   

110. Zespół Szkół Technicznych Matuszczaka 7  1   
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111. Zespół Szkół Specjalnych Marszałkowska 24a          1   

112. Przedszkole Publiczne Nr 2 Chopina 11     1  1 

113. Przedszkole Publiczne Nr 3 Krośnieńska 15a            1  1 

114. Przedszkole Publiczne Nr 4 Śniadeckich 18 1  1 

115. Przedszkole Publiczne Nr 5 Lenartowicza 13            1  1 

116. Przedszkole Publiczne Nr 6 Skrajna 1      1  1 

117. Przedszkole Publiczne Nr 7 Pułaskiego 3A 1  1 

118. Przedszkole Publiczne Nr 8 Lwowska 17     1  1 

119. Przedszkole Publiczne Nr 9 Podwisłocze 20 1  1 

120. Przedszkole Publiczne Nr 10 Staroniwska 45 1  1 

121. Przedszkole Publiczne Nr 11 Mazurska 19    1  1 

122. Przedszkole Publiczne Nr 12 Rudnickiego 2  1  1 

123. Przedszkole Publiczne Nr 13 Piastów 7      1  1 

124. Przedszkole Publiczne Nr 14 Chmaja 9A      1  1 

125. Przedszkole Publiczne Nr 15 Kochanowskiego 26          1  1 

126. Przedszkole Publiczne Nr 16 Kochanowskiego 24          1  1 

127. Przedszkole Publiczne Nr 17 Witkacego 5    1  1 

128. Przedszkole Publiczne Nr 18 Jaskółcza 5    1  1 

129. Przedszkole Publiczne Nr 19 
Krzyżanowskiego 

20          1  1 

130. Przedszkole Publiczne Nr 20 Zwierzyniecka 32A          1  1 

131. Przedszkole Publiczne Nr 22 Ofiar Katynia 11           1  1 

132. Przedszkole Publiczne Nr 23 Hoffmanowej 12 1  1 

133. Przedszkole Publiczne Nr 28 
Obrońców Poczty 

Gdańskiej 5 1  1 

134. Przedszkole Publiczne Nr 29 Wyspiańskiego 16 1  1 

135. Przedszkole Publiczne Nr 32 Podwisłocze 26A            1  1 

136. Przedszkole Publiczne Nr 34 Popiełuszki 18 1  1 

137. Przedszkole Publiczne Nr 35 Bpa J. Pelczara 3          1  1 

138. Przedszkole Publiczne Nr 36 Brydaka 10     1  1 

139. Przedszkole Publiczne Nr 37 Starzyńskiego 10           1  1 

140. Przedszkole Publiczne Nr 38 Rejtana 28     1  1 

141. Przedszkole Publiczne Nr 40 Rataja 14      1  1 

142. Przedszkole Publiczne Nr 41 Dominikańska 2 1  1 

143. Przedszkole Publiczne Nr 42 Niedzielskiego 2           1  1 

144. Przedszkole Publiczne Nr 43 Cicha 5        1  1 

145. Przedszkole Publiczne Nr 21 
Krzyżanowskiego 

24          1  1 

146. 
Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna Nr 2 Rejtana 3      1  1 

147. Gimnazjum nr 12 Słocińska 4    1   

148. Szkoła Podstawowa Nr 5 Słocińska 4    1   

149. Zespół Szkół Nr 4 Dębicka 288    1   

150. Zespół Szkół Nr 5 Beskidzka 5    1   

151. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni Targowa 1      1   

152. 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego Bardowskiego 2 1  1 

153. Szkoła Podstawowa nr 9 Miła 58        1   

154. Przedszkole Publiczne Nr 24 Krajobrazowa 7    1  1 

155. Osiedlowy Dom Kultury Słocina  Paderewskiego 154            1   

156. Zespół Placówek Oświatowo - Unii Lubelskiej 1            1   
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Wychowawczych w Rzeszowie  

157. Urząd Miasta Rzeszowa Kopernika 15 1  1 

158. Urząd Miasta Rzeszowa Ofiar Getta 7 1   

159. Urząd Miasta Rzeszowa Rynek 7 1  1 

160. Urząd Miasta Rzeszowa Okrzei 1 1  1 

161. Urząd Miasta Rzeszowa Rynek 11 1   

Podsumowanie 161 45 110 

Źródło: Urząd Miasta Rzeszowa 
 

 

VII. Budowę centrum lokalnego w Krasnem (dostawa i montaż urządzeń wraz z niezbędnymi pracami 

adaptacyjnymi); 

VIII. Rozbudowę centrum zarządzania siecią w Rzeszowie (dostawa i montaż urządzeń wraz z 

niezbędnymi pracami adaptacyjnymi); 

IX. Rozbudowę systemu VoIP o profesjonalny system telefonii VoIP klasy operatorskiej  

(900 stanowisk).Na bazie rozbudowanej sieci przewiduje się uruchomienie usług dla administracji 

samorządowej w postaci łączności wewnętrznej dla wydziałów Gmin Rzeszów i Krasne oraz dla 

jednostek podległych (budżetowanych) Gmin Rzeszów i Krasne dla transmisji danych, tj. dostępu 

do Internetu i telefonii VoIP (900 stanowisk) eliminujący tradycyjną sieć telefoniczną. 

X. Uruchomienie i wdrożenie usług dla administracji samorządowej – elektronicznego systemu 

naboru do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych. (zakup 

licencji oprogramowania wraz z dostawą urządzeń).  

 

Na bazie wytworzonej infrastruktury zostały przewidziane do realizacji następujące specyficzne 

usługi administracji samorządowej: 

 Bezpieczeństwo – system będzie wykorzystywany do transmisji obrazu z kamer 

obserwacyjnych zainstalowanych na terenie Miasta Rzeszowa oraz do wdrożenia 

centralnego systemu zarządzania sygnalizacją świetlną. 

 Łączność miedzy wydziałowa dla jednostek i wydziałów Urzędu Miasta Rzeszów 

mieszczących się w 6 budynkach, dla dostępu do Internetu, transmisji danych systemu 

obiegu dokumentów i łączności głosowej w trybie VoIP. 

 Łączność dla jednostek podległych (budżetowych) przez Miasto Rzeszów dla transmisji 

danych tj. dostęp do Internetu, obieg dokumentów, wspólny system finansowo księgowy i 

inne administracyjne systemu wspomagające pracę administracji. 

 Wdrożenie systemów elektronicznej obsługi petenta w Gminie Miasto Rzeszów oraz 

wewnętrznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Rzeszów. 

 Utworzenia punktu styku do Internetu dla gmin wchodzących w obszar metropolitalny. 

Przewiduje się także świadczenie dla społeczeństwa następujących usług zewnętrznych: 

 Telefonii VoIP w stylu „pre-paid” która będzie realizowana przez miejskiego operatora 

telekomunikacyjnego utworzonego przez Miasto Rzeszów. 

 Dostęp do bezprzewodowego Internetu. 
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 Elektronicznej obsługi petenta w jednostkach administracji publicznej. 

 

E-usługi edukacyjne 

 

Druga integralna część przedmiotowego projektu związana jest z wprowadzeniem na terenie 

Gminy Miasto Rzeszów 2-eusług edukacyjnych, polegających na : 

1. elektronicznym naborze do wszystkich typów szkół w gminie; 

2. systemie śledzenia obowiązku oświatowego i obowiązku nauki przez ucznia, bazującym 

na danych z naboru, aktualizowanych na bieżąco w ciągu roku szkolnego. 

Podstawę formalna-prawna do wprowadzenia tego typu usług stanowią Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych 

oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół wydane na podstawie Ustawy  

o systemie oświaty. W przywołanych wyżej aktach prawnych określono m.in. obowiązki 

dyrektorów szkół, uczniów, rodziców oraz Jednostek Samorządów Terytorialnych w zakresie 

sprawnego realizowania zadań związanych z naborem do szkół. Określono również terminy  

i przepływ informacji pomiędzy uczniami i rodzicami, szkołami i JST. Informacje te mogą być 

przekazywane elektronicznie co zdecydowanie ułatwi realizacje tych zadań.   

 

W celu sprawnej obsługi wdrożonych systemów niezbędne jest wyposażenie placówek 

oświatowych objętych projektem w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie. W związku  

z powyższym w ramach zakresu rzeczowego przewiduje się  zakup 171 zestawów 

komputerowych dla jednostek oświatowych w celu zapewnienia realizacji elektronicznego 

naboru do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz 

elektronicznego systemu śledzenia drogi edukacyjnej uczniów.  

Ilość zestawów komputerowych została określona według kryteriów ilości uczniów 

przyjmowanych do pierwszych klas w danej placówce oświatowej.: 

 od 1 do 130 uczniów – 1 zestaw komputerowy; 

 od 131 do 230 uczniów - 2 zestawy komputerowe; 

 od 231 do 320 uczniów - 3 zestawy komputerowe; 

 od 321 i powyżej - 4 zestawy komputerowe.   

 

Zestawy komputerowe służyć będą nauczycielom i pracownikom administracyjnym do obsługi 

naboru elektronicznego. Nauczyciele muszą podczas trwania naboru w krótkim czasie pomóc 

wypełnić bazy danych uczniom starającym się o przyjęcie, stąd założenie, że średnio  

1 nauczyciel/pracownik administracyjny nadzoruje ok. 130 uczniów. Poniżej w formie 

tabelarycznej przedstawiono lokalizacje zestawów komputerowych zakupionych w ramach 

przedmiotowego projektu, służących wdrożeniu e-usług.  
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Szkoły 

Tabela 20. Lokalizacja e-usług w Szkołach na terenie Gminy Miasto Rzeszów 

Lp. Nazwa placówki Liczba uczniów klas I * Liczba zestawów komp. Liczba zest. komp. 

1 Gimnazjum Nr  1 196 1,96 2 

2 Gimnazjum Nr  2 132 1,32 2 

3 Gimnazjum Nr  5 97 0,97 1 

4 Gimnazjum Nr  6 171 1,71 2 

5 Gimnazjum Nr  8 123 1,23 1 

6 Gimnazjum Nr  9 220 2,2 2 

7 Gimnazjum Nr 10 94 0,94 1 

8 Gimnazjum Nr 11 136 1,36 2 

9 Gimnazjum Nr 12 70 0,7 1 

10 Gimnazjum Specjalne Nr 15 13 0,13 1 

11 I LO 253 2,53 3 

12 II LO 364 3,64 4 

13 III LO 294 2,94 3 

14 IV LO 367 3,67 4 

15 SP Nr  1 37 0,37 1 

16 SP Nr  2 81 0,81 1 

17 SP Nr  3 98 0,98 1 

18 SP Nr  5 69 0,69 1 

19 SP Nr  6 14 0,14 1 

20 SP Nr  8 80 0,8 1 

21 SP Nr  9 23 0,23 1 

22 SP Nr 10 99 0,99 1 

23 SP Nr 11 102 1,02 1 

24 SP Nr 12 76 0,76 1 

25 SP Nr 13 37 0,37 1 

26 SP Nr 14 24 0,24 1 

27 SP Nr 15 36 0,36 1 

28 SP Nr 16 64 0,64 1 

29 SP Nr 17 76 0,76 1 

30 SP Nr 19 51 0,51 1 

31 SP Nr 22 29 0,29 1 

32 SP Nr 23 72 0,72 1 

33 SP Nr 24 50 0,5 1 

34 SP Nr 25 96 0,96 1 

35 SP Nr 27 106 1,06 1 
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36 SP Nr 28 76 0,76 1 

37 ZS Agroprzedsiębiorczości 67 0,67 1 

38 ZS Ekonomicznych 179 1,79 2 

39 ZS Elektronicznych 257 2,57 3 

40 ZS Energetycznych 87 0,87 1 

41 ZS Gospodarczych 330 3,3 4 

42 ZS Kształcenia Ustawicznego 557 5,57 4 

43 ZS Mechanicznych 208 2,08 2 

44 ZS Muzycznych Nr 1 62 0,62 1 

45 ZS Muzycznych Nr 2 22 0,22 1 

46 ZS Nr 1 461 4,61 4 

47 ZS Nr 2 241 2,41 3 

48 ZS Nr 3 109 1,09 1 

49 ZS Nr 4 71 0,71 1 

50 ZS Nr 5 (w tym Przedszkole Nr 1) 172 1,72 2 

51 ZS Plastycznych 83 0,83 1 

52 ZS przy PO 26 0,26 1 

53 ZS Samochodowych 347 3,47 4 

54 ZS Specjalnych 134 1,34 2 

55 ZS Spożywczych 257 2,57 3 

56 ZS Technicznych 189 1,89 2 

57 ZSO Nr 1 80 0,8 1 

58 ZSO Nr 2 312 3,12 3 

59 ZSO Nr 3 180 1,8 2 

60 ZSO Nr 4 268 2,68 3 

  Suma końcowa 8 625 86 103 
Źródło: Urząd Miasta Rzeszowa 

Przedszkola 

Tabela 21. Lokalizacja e-usług w Przedszkolach na terenie Gminy Miasto Rzeszów 

Lp. Nazwa placówki Liczba dzieci* Liczba zestawów komp.  Liczba zestawów komp.  

1 Przedszkole Nr  2 104 1,04 1 

2 Przedszkole Nr  3 164 1,64 2 

3 Przedszkole Nr  4 99 0,99 1 

4 Przedszkole Nr  5 137 1,37 2 

5 Przedszkole Nr  6 75 0,75 1 

6 Przedszkole Nr  7 129 1,29 2 

7 Przedszkole Nr  8 77 0,77 1 

8 Przedszkole Nr  9 139 1,39 2 

9 Przedszkole Nr 10 114 1,14 2 
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10 Przedszkole Nr 11 213 2,13 3 

11 Przedszkole Nr 12 157 1,57 2 

12 Przedszkole Nr 13 130 1,3 2 

13 Przedszkole Nr 14 130 1,3 2 

14 Przedszkole Nr 15 103 1,03 1 

15 Przedszkole Nr 16 127 1,27 2 

16 Przedszkole Nr 17 149 1,49 2 

17 Przedszkole Nr 18 132 1,32 2 

18 Przedszkole Nr 19 127 1,27 2 

19 Przedszkole Nr 20 101 1,01 1 

20 Przedszkole Nr 21 134 1,34 2 

21 Przedszkole Nr 22 127 1,27 2 

22 Przedszkole Nr 23 132 1,32 2 

23 Przedszkole Nr 24 111 1,11 2 

24 Przedszkole Nr 28 131 1,31 2 

25 Przedszkole Nr 29 111 1,11 2 

26 Przedszkole Nr 32 127 1,27 2 

27 Przedszkole Nr 34 130 1,3 2 

28 Przedszkole Nr 35 231 2,31 3 

29 Przedszkole Nr 36 131 1,31 2 

30 Przedszkole Nr 37 131 1,31 2 

31 Przedszkole Nr 38 122 1,22 2 

32 Przedszkole Nr 40 143 1,43 2 

33 Przedszkole Nr 41 105 1,05 1 

34 Przedszkole Nr 42 104 1,04 1 

35 Przedszkole Nr 43 129 1,29 2 

 
Suma końcowa 4506 45,06 64 

Źródło: Urząd Miasta Rzeszowa 
 

Oprogramowanie 

W zakresie oprogramowania będzie to wdrożenie wyspecjalizowanego pod konkretne potrzeby 

gminy oprogramowania spełniającego następujące wymogi: 

 wykorzystującego już wdrożone w sieci ResMAN łącza, serwerownie i technologie baz 

danych, 

 ściśle połączone on-line z bazą danych ewidencji ludności w wydziale spraw 

obywatelskich, 

 ściśle połączone z bazą danych o szkołach i nauczycielach przechowywaną w ramach 

hurtowni danych już wdrożonego oprogramowania Sigma OPTIVUM i arkuszy 

organizacyjnych szkół. 

Centralna baza danych  
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Najważniejszym składnikiem systemu jest znajdujący się w Internecie serwer (podobny do 

działających w bankach internetowych), który za pomocą przeglądarki internetowej udostępnia 

każdemu uczestnikowi naboru informacje w zakresie wynikającym z jego potrzeb i uprawnień. 

Dzięki temu wszyscy mają wgląd w aktualne informacje, a każda praca wykonana jest tylko raz. 

Dane zgromadzone na potrzeby naboru wykorzystywane są również do innych celów. Dzięki 

funkcjonowaniu systemu przez cały rok organ prowadzący otrzymuje kompletną i aktualną bazę 

o uczniach uczęszczających do podległych mu szkół. 

Oprogramowanie w placówkach oświatowych musi być typu:  

 szkolna baza informacji o przebiegu nauki uczniów;  

 przeglądarka internetowa. 

Narzędzia dla innych uczestników naboru  

Organ prowadzący i kuratorium mają wgląd w zawsze aktualne dane o przebiegu naboru, 

mogą też pobierać gotowe zestawienia i raporty. Wykorzystują w tym celu przeglądarkę 

internetową. Ponadto można w prosty sposób wzbogacić wykorzystanie systemu o niezwykle 

użyteczne narzędzie wspomagające kontrolę spełniania obowiązku nauki.  

 

W systemie mają funkcjonować szkolne bazy danych zawierające informacje o „przebiegu nauki 

ucznia”. Przebieg nauki ucznia to wszelkie informacje o jego postępach w nauce, 

systematyczności uczęszczania do szkoły, wynikach edukacyjnych  itp.  Szkolne baza danych  

o uczniach, aby mogła w sposób skuteczny spełniać zadania konieczne do rozliczania obowiązku 

szkolnego oraz przekazywania informacji do JST dotyczących obowiązku nauki musi zawierać 

również informacje o frekwencji w związku z wymogiem art. 20 ust 2.  Ustawy o systemie 

oświaty.  

W związku z powyższymi informacjami system dla JST na prawach gminy i powiatu, naboru do 

wszystkich typów szkół i przedszkoli prowadzonych przez JST, kontroli obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki oraz szkolnych systemów 

informacji o przebiegu nauki uczniów powinien zawierać szereg modułów pozwalających na 

realizację zadań opisanych prawem oświatowym.   

 

Opis modułów ich funkcjonalności dla elektronicznego systemu naboru  

 

1. Nabór do przedszkoli (NPR), Nabór do szkoły podstawowej (NSP),nabór do gimnazjum 

(NG), nabór do szkół ponadgimnazjalnych (NSPG) 

 

Aplikacja powinna służyć do wspomagania/obsługi procesu rekrutacji kandydatów do szkół i 

przedszkoli, wspomagać JST oraz jednostki uczestniczące w naborze (szkoły, przedszkola) w 

obszarze wymiany informacji o kandydatach, zapobiegać zjawisku blokowania wielu miejsc 

przez jednego kandydata, usprawniać przekazywanie informacji kandydatom i rodzicom  

(w zakresie oferty edukacyjnej, zasad rekrutacji, wymagań, wyników rekrutacji, wolnych miejsc). 
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Aplikacja powinna posiadać następujące funkcje: 

 gromadzenia danych o ofercie edukacyjnej jednostek uczestniczących w naborze; 

 gromadzenia danych o kandydatach, obejmujące ich dane osobowe, teleadresowe, 

preferencje (wybory) oraz inne dane potrzebne w rekrutacji; 

 definiowania stosowanych zasad i kryteriów naboru(zależnych od typy szkoły, palcówki 

oraz uwzględniające dla szkół podstawowych i gimnazjów przyjmowanie uczniów z 

posiadanych obwodów szkół ); 

 bieżącego dostępu do zgromadzonych danych, w tym prezentacja statystyk popularności 

poszczególnych oddziałów; 

 symulacji przydziału kandydatów i możliwość wprowadzania korekt do planu naboru; 

 generowania list zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów; 

 gromadzenie informacji o potwierdzeniach woli uczęszczania do oddziałów; 

 obsługi rekrutacji uzupełniającej i dodatkowej. 

 /dotyczy gimnazjów i ponadgimnazjalnych/ szczegółowa informacja dla kandydata 

dotycząca jego postępowania w procesie rekrutacji, obejmująca informację o stanie jego 

zgłoszenia, kolejnej czynności do wykonania, terminie jej realizacji, miejscu i sposobie  

dostarczenia dokumentów. ( część dokumentów może być elektroniczna) 

 /dotyczy przedszkoli i szkół podstawowych/ szczegółowa informacja dla 

rodzica/opiekuna kandydata dotycząca jego postępowania w procesie rekrutacji, 

obejmująca informację o stanie jego zgłoszenia, kolejnej czynności do wykonania, 

terminie jej realizacji, miejscu  i sposobie dostarczenia dokumentów. ( część dokumentów 

może być elektroniczna). 

 

2. Kontrola obowiązku wychowania przedszkolnego sześciolatków, obowiązku szkolnego, 

obowiązku nauki. (wariant z DEU) 

 

Oprogramowanie, powinno pozwolić dyrektorom szkól obwodowych i organowi prowadzącemu 

w pełni kontrolować spełnianie obowiązku wychowania przedszkolnego sześciolatków, 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, przez co zostanie zwiększona skuteczność 

egzekwowania tych zadań od osób, które są do tego prawem zobowiązane, czyli rodziców 

dzieci i młodzieży uchylającej się od uczęszczania do szkoły, dyrektorów szkół mających za 

zadanie kontrolę tych obowiązków. Natomiast szkołom powinno ułatwić prowadzenie ksiąg 

uczniów oraz dla szkół obwodowych ksiąg dzieci i młodzieży. Wspiera JST w komunikacji z 

dyrektorami szkół. Pomaga przy tworzeniu powiadomień rodziców w celu kontroli spełniania 

obowiązku nauki. 

Moduł powinien posiada takie funkcje jak: 

 prowadzenie ewidencji szkół, przedszkoli obwodów szkolnych, danych uczniów oraz ich 

opiekunów prawnych – tworzenie oraz edycja danych; 
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 definiowanie miejsc nauki, obwodów szkolnych i przypisywanie do nich szkół, 

wprowadzanie, uzupełnianie i modyfikację informacji o miejscu nauki w szkole i o miejscu 

nauki oraz mechanizm automatycznej kontroli poprawności wprowadzanych danych, 

 spis wydarzeń związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego i nauki, 

 komunikacja szkoła–JST oraz JST–rodzice,  

 tworzenie gotowych zestawień na temat spełniania obowiązku wychowania 

przedszkolnego sześciolatków, obowiązku szkolnego/nauki, 

 tworzenie tabeli OB3 wraz z możliwością weryfikacji danych zawartych w tabeli. 

 umożliwienie import oraz eksport danych przy pomocy plików w formacie SOU 

 tworzenie pism seryjnych do rodziców. 

 współpracę z systemem SIO 

 wspieranie analizy sieci przedszkoli i szkół w JST 

 usprawnienie procesu kontroli spełniania obowiązku nauki , 

 ułatwienie procesu sprawowania kontroli obowiązku szkolnego, 

 wprowadzić takie usługi elektroniczne jak możliwość wymiany informacji oraz danych 

między JST a podległymi szkołami, 

 rozwiązanie problemów weryfikacji danych w tabeli OB3. 

 

3. Lokalne, szkolne systemy informacji (bazy danych) o przebiegu nauki uczniów 

 

Program powinien umożliwić wygodne i zgodne z obowiązującym prawem dokumentowanie 

przebiegu nauki uczniów w dowolnej szkole lub zespole szkół.  

Program powinien: 

 gromadzić i udostępniać wszystkie informacje o uczniach dostarczanych przez szkołę, 

rodziców i instytucje pozaszkolne, 

 zminimalizować konieczności wielokrotnego zapisywania w różnych miejscach tych 

samych danych o uczniu oraz przebiegu jego nauki (dokumentach). 

 automatycznie tworzyć dokumentację szkolną, listy na wycieczki, zestawienia dla 

dyrektora szkoły, 

 umożliwić drukowanie gotowych pism np. zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do danej 

szkoły bądź zaświadczenie do Wojskowej Komisji Uzupełnień, 

 wspierać śledzenie obowiązku wychowania przedszkolnego sześciolatków,  obowiązku 

nauki oraz obowiązku szkolnego, 

 ułatwić dokumentowanie promocji uczniów, 

 wspomagać organizację roku szkolnego,  

 prowadzić księgi ewidencyjnej uczniów oraz księgi uczniów, 

 rejestrować przepływów uczniów,  

 prowadzić rejestr zdarzeń nadzwyczajnych, 

 prowadzić arkusza ocen, 
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 eksportować dane o uczniach do systemu DEU, Systemu Informacji Oświatowe, 

 tworzyć statystyki, zestawienia i porównania, 

 tworzyć wydruki niezbędnych dokumentów, 

 tworzyć listy, pisma według własnego projektu z wykorzystaniem danych z programu, 

 posiadać funkcję kontroli nad danymi archiwalnymi, 

 posiadać funkcję kontroli formalnej poprawności dokumentów. 

 

4. Aplikacja Dziennik elektroniczny  - edziennik. 

Aplikacja powinna posiadać następujące funkcje: 

 wpisywanie ocen uczniów, w tabeli z nazwiskami uczniów z odpowiedniej grupy 

zajęciowej; 

 wystawianie oceny za konkretne zadania określane dla całej grupy uczniów (np. praca 

domowa, sprawdzian). Dla każdego zadania można określić: datę zapowiedzi i datę 

realizacji, sposób oceniania (skalę ocen), kolor wpisu, wagę ocen, obowiązkowość 

wykonania zadania; 

 w tabeli ocen powinno być możliwe wpisywanie wszelkich znaków, symboli i wartości 

spoza skali ocen (nie są one uwzględniane przy liczeniu oceny wypadkowej). 

 automatycznego wyliczania oceny wypadkowej, odpowiednio przeliczając oceny 

wystawione w różnych skalach za poszczególne zadania oraz uwzględniając wagi tych 

zadań; 

 sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach - nieobecności i spóźnienia powinny być 

wpisywane w tabeli z nazwiskami uczniów z odpowiedniej grupy zajęciowej; 

 usprawiedliwiane nieobecności, kontrolę liczby godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu.  

 kontroli przypisania uczniów do zajęć edukacyjnych i nie pozwala na wpisanie 

nieobecności uczniom na zajęciach, w których nie uczestniczą; 

 wprowadzania tematów lekcji, bądź pobranie tego tematu z zasobów internetowej 

biblioteki rozkładów materiałów; 

 oceniania zachowania uczniów - zachowanie uczniów oceniane jest przez wychowawcę 

w wybranych kategoriach podobnie jak zajęcia edukacyjne (w ramach godziny 

z wychowawcą); 

 Skategoryzowania uwagi o zachowaniu poszczególnych uczniów odnotowuje w miarę 

potrzeb dowolny nauczyciel. Powinna być ustalana indywidualnie kategorie uwag; 

 powinien obsługiwać zajęcia międzyoddziałowe, w dedykowanym odrębnym widoku 

takiego dziennika. 

 

Istotą zaproponowanych w projekcie rozwiązań jest ograniczenie liczby kontaktów kandydata 

ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz wyeliminowanie niepotrzebnych dokumentów. Nabór 

elektroniczny spowoduje w efekcie: 
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 znaczne ograniczenie nakładu pracy związanej z przeprowadzaniem rekrutacji do szkół 

ponadgimnazjalnych;  

 oszczędność pieniędzy wynikającą z wyeliminowania tysięcy kopii świadectw ukończenia 

gimnazjum;  

 pełną likwidację zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata;  

 racjonalizację oferty szkół;  

 dostęp do wielu przydatnych statystyk i raportów;  

 ułatwienie kontroli spełniania obowiązku nauki poprzez prowadzenie aktualnej bazy 

danych o uczniach;  

 aktualne i kompletne informacje o uczniach w ciągu całego roku szkolnego. 

 

Wzajemna podwójna interakcja zachodzi pomiędzy uczniami/kandydatami i szkołami, 

współpracującymi na bieżąco z nadzorującym je organem założycielskim. Skrótowy opis tych 

interakcji wygląda następująco: 

1. Najpierw szkoły w uzgodnieniu z organem założycielskim w oparciu o aktualne dane  

z ewidencji ludności ustanawiają ilość oddziałów w każdej jednostce ze względu na 

wielkość rejonizacji, czyli muszą zapewnić wstępnie taką ilość miejsc, aby przyjąć 

wszystkich uczniów ze swojego rejonu., 

2. W trakcie trwania naboru – uczniowie sami, lub z pomocą rodziców i nauczycieli  

w szkołach wypełniają przez Internet formularze i wybierają zgodnie z wymogami 

ustawy odpowiednie preferencje szkoły pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru, 

mogą również w ramach danej szkoły wskazać jakie oddziały ich interesują w przypadku 

braku miejsc w oddziale najbardziej preferowanym. 

3. Szkoła, Organ Założycielski oraz Kuratorium na bieżąco śledzi zainteresowanie uczniów 

poszczególnymi placówkami i w przypadku dużego zainteresowania – wchodzi  

w interakcję w porozumieniu z placówką zwiększając (w zdroworozsądkowych granicach) 

ilość oddziałów w przypadku dużego zainteresowania nauką w danej szkole, lub 

zmniejszają w przypadku braku zainteresowania placówką.  

 

Pozwala to uniknąć przerostów zatrudnienia nauczycieli, czyli zracjonalizować na bieżąco koszty 

ponoszone na utrzymanie kadry nauczycielskie. Uczeń/rodzic posiadając kwalifikowany podpis 

elektroniczny nie musi składać i podpisywać podania na miejscu w wybranej placówce, ale może 

to zrobić zdalnie, bez pojawiania się w jakiejkolwiek szkole. Elektroniczny nabór według 

przyjętych obiektywnych kryteriów przydziela automatycznie uczniów do oddziałów, 

pozostawiając możliwość interakcji dyrekcji szkoły w przypadkach szczególnych, wymagających 

indywidualnego potraktowania – zachodzi tu więc obok interakcji organu założycielskiego, na 

bieżąco korygującego w trakcie naboru ilość oddziałów w poszczególnych placówkach – także 

interakcja administracji ze strony szkoły. Po przydzieleniu kandydatów do poszczególnych 

placówek generowane są automatyczne powiadomienia na adresy poczty elektronicznej 
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uczniów/rodziców/opiekunów. Utworzona ostateczna baza uczniów w ramach naboru może 

następnie być wykorzystana do śledzenia obowiązku oświatowego/obowiązku nauki. 

 

System ten działa na zasadzie ciągłego śledzenia zameldowania uczniów z danego rejonu  

i porównywania w pierwszym rzędzie z uczniami w szkole do której ten rejon jest przydzielony. 

W przypadku braku takiego ucznia w bazie szkoły – szkoła ma obowiązek wejść w interakcję  

z innymi szkołami, aby sprawdzić, czy uczeń z jej rejonu nie uczęszcza do innej szkoły w gminie – 

to w sposób automatyczny, a z innymi gminami taką interakcję można będzie uruchomić na 

zasadzie wymiany danych poprzez tzw. Web services. Interakcja szkół  

z uczniami/rodzicami/opiekunami polega na wysyłaniu powiadomień w przypadku zaprzestania 

przez ucznia uczęszczania do danej szkoły i otrzymania informacji zwrotnej, co się z uczniem 

dzieje.  

 

Przykładowe rozwiązanie dwustronnej interakcji w systemie śledzenia obowiązku 

przedszkolnego/oświatowego/nauki: 

Wystąpi interakcja on-line między użytkownikiem lokalnym  w JST – organie prowadzącym,  

a użytkownikami zdalnymi (pracownikami jednostek oświatowych). Interakcje te występują na  

2 płaszczyznach: 

- jednostronna – użytkownik lokalny wysyła wiadomości publiczne do wszystkich szkół. 

Inicjatorem komunikatu jest tutaj zawsze pracownik organu prowadzącego, odbiorcą jest 

pracownik jednostki oświatowej 

- dwustronna – służy do wymiany informacji pomiędzy organem prowadzącym a konkretną 

szkołą. Komunikat prywatny może nadać pracownik urzędu kierując go do konkretnej szkoły. 

Pracownik szkoły może nadać komunikat skierowany do pracownika urzędu. 

 

Użytkownik zdalny nadaje i odbiera komunikaty z poziomu programu śledzenia obowiązku 

szkolnego. Użytkownik zdalny obsługuje moduł komunikacji z poziomu witryny internetowej. Lista 

komunikatów jest aktualizowana po każdym odświeżeniu strony witryny tej e-usługi. 

 

Jakościowe aspekty projektu 

Niezwykle istotne są również jakościowe aspekty projektu, mogą one bowiem mieć wpływ na 

powodzenie realizacji niniejszego przedsięwzięcia i osiągnięcie założonych celów.  

Jakość świadczonych usług 

Jakość świadczonych usług zostanie zagwarantowana dzięki realizacji projektu pn. „Budowa 

regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – Etap II”.  Powstała  

w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia infrastruktura będzie służyła przede 

wszystkim mieszkańcom Gminy Miasto Rzeszów oraz Gminy Krasne. Jest to tym bardziej istotne, 
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że na ternie Gminy Krasne występuje deficyt tego typu usług, podobnie jak na terenach 

wiejskich, nowoprzyłączonych do Rzeszowa, które stanowią 60% powierzchni miasta.  

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wpłynie w sposób pozytywny na podniesienie 

efektywności działania administracji samorządowej, dzięki udostępnienie mieszkańcom  

i urzędnikom internetowego kanału dostępu do Podkarpackiego Systemu e-Administracji 

Publicznej w każdym miejscu na terenie gmin zaangażowanych w realizację projektu. Poprawa 

sprawności działania administracji na terenie Gminy Miasto Rzeszów i Gminy Krasne wpłynie na 

wzrost jakości usług publicznych dla obywateli. Z uwagi na fakt, że Podkarpacki System  

e-Administracji Publicznej jest projektem kluczowym dla regionu realizowanym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

przedmiotowa inwestycja stanowi kolejny, ważny krok w kierunku zbudowania regionalnej  

i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej.  

Dotychczasowe doświadczenie Gminy Miasto Rzeszów, zdobyte podczas czteroletniej 

eksploatacji sieci ResMAN stworzonej w ramach I etapu pokazuje, że powstała infrastruktura 

szerokopasmowa wpływa na pobudzenie operatorów telekomunikacyjnych do aktywnego 

działania na rzecz poprawy jakości świadczonych usług i poziomu cen. 

Wdrożone w ramach przedsięwzięcia e-usługi publiczne w edukacji w postaci elektronicznego 

naboru do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Miasto Rzeszów oraz elektronicznego systemu 

śledzenia drogi edukacyjnej uczniów spowodują znaczne ograniczenie nakładu pracy związanej 

z przeprowadzeniem rekrutacji oraz automatyczną komunikację z rodzicami.  

Korzyści dla gminy z wprowadzenia e-usługi w postaci śledzenia obowiązku 

oświatowego/obowiązku nauki, podnoszące znacznie dotychczasową jakość usług świadczonych 

przez placówki oświatowe są następujące: 

1. Odciążenie gminy w wypełnianiu zadania kontroli spełniania obowiązku nauki poprzez:  

 wykorzystanie wszystkich dostępnych źródeł informacji o spełnianiu obowiązku 

nauki przez dzieci i młodzież – szkolnych ewidencji uczniów, systemów naboru 

uczniów, systemów ewidencji ludności;  

 włączenie w system kontroli obowiązku nauki wszystkich podległych szkół,  

a także szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek;  

 automatyczna komunikacja z rodzicami, z możliwość wygenerowania 

odpowiednich szablonów/formularzy do korespondencji. 

2. Osiągnięcie pełnej  rzetelności posiadanych informacji o uczniach.  

3. Usprawnienie kontaktu ze szkołami i rodzicami dzieci i młodzieży, dzięki witrynie 

internetowej oraz mechanizmowi korespondencji seryjnej.  

4. Uzyskanie rzetelnej informacji o migracji uczniów pomiędzy szkołami, a także możliwość 

śledzenia zjawisk demograficznych na terenie gminy.  
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5. Możliwość analogicznego bezinwestycyjnego rozszerzenia kontroli spełniania obowiązku 

nauki i kontroli obowiązku szkolnego o kontrolę obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego.  

 

Użytkownicy powstałej w ramach projektu infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożonych e-

usług edukacyjnych będą usatysfakcjonowani szybkością i terminowością usług, które będą 

dostosowane do potrzeb wszystkich beneficjentów projektu.  
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7.1 Harmonogram projektu RESMAN ETAP II. 
Wartość nakładów oszacowano na podstawie ofert katalogowych i wstępnych kosztorysów, 

które posłużyły do opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. 

Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 18 038 913,00 PLN brutto/ 14 785 994,26 

PLN netto. Do nakładów inwestycyjnych należą  

1.)koszty budowy sieci, tj. dostawa wraz z montażem i pracami adaptacyjnymi elementów a) 

centrum zarządzania siecią, b) szkieletu sieci, c) infrastruktury sieci dostępowej WiMAX , 

d) jednostek dostępowych;  

2.) zakup licencji oprogramowania związanego z e-usługą w edukacji, 

3.) dokumentacja projektu i koszty promocji.   

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie od 15 czerwca 2010 do 30 września 2012. Za 

rozpoczęcie inwestycji uznano datę rozpoczęcia postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego, natomiast za zakończenie datę przedstawienia wniosku o płatność dotyczącego 

przekazania płatności końcowej. Rzeczową realizację projektu założono od 1 września 2010 do 

31 sierpnia 2012. 

Realizacja projektu została podzielona na etapy zgodnie z kategoriami robót. Ich realizacja 

zostanie poprzedzona przeprowadzeniem trzech przetargów.  

Tabela 22. Harmonogram i zakres przetargów 

I. przetarg nieograniczony 

Wszczęcie postępowania 15 czerwca 2010 

Rozstrzygnięcie postępowania 15 lipca 2010 

Początek dostaw 1 czerwca 2011 

Zakończenie dostaw 15 sierpnia 2012 

Zakres projektu objęty przetargiem 

Budowa 2 dwuzakresowych stacji bazowych sieci 
szkieletowej z masztami i przyłączem do sieci 
energetycznej, 11 stacji bazowych WiMAX z 
masztami i przyłączem do sieci energetycznej, 
budowa 9 radiolinii z przyłączem o sieci 
energetycznej, budowa 161 stacji abonenckich 
WiMAX z przyłączem zasilania, budowa 61 stacji 
abonenckich sieci szkieletowej z masztami i 
przyłączem zasilania, budowa 110 

hot spotów. Ponadto do zadań wyłonionego wykonawcy 
będzie należało przygotowanie dokumentacji 
technicznej na podstawie programu funkcjonalno-
użytkowego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i 
pozwoleń. 

II. przetarg nieograniczony 

Wszczęcie postępowania 15 czerwca 2010 

Rozstrzygnięcie postępowania 15 lipca 2010 

Początek realizacji  1 września 2010 

Zakończenie realizacji 29 lipca 2011 
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Zakres projektu objęty przetargiem Wdrożenie 2 e-usług edukacyjnych w Gminie Miasto 
Rzeszów wraz ze sprzętem i oprogramowaniem dla 
pracowników oświatowych i administracyjnych, 
obsługujących: 

1. elektroniczny nabór uczniów do przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
2. internetowa bazę informacji dotyczącej przebiegu 

nauki w ramach śledzenia drogi edukacyjnej ucznia. 

Źródło: Na podstawie wniosku o dofinansowanie 

Etapy projektu wyznaczono w oparciu o dokumentację projektową i kosztorysy. Zostały 

podzielone wg kategorii prac. Do każdego etapu zostały przyporządkowane szczegółowe 

zadania do których przypisane zostały koszty.  

Tabela 23. Harmonogram projektu – etapy i zadania 

I. etap 

Nazwa etapu 
Wdrożenie e-usług w edukacji - elektroniczny nabór 

i śledzenie obowiązku nauki ucznia 

Rozpoczęcie etapu 1 września 2010 

Zakończenie etapu 29 lipca 2011 

Zadania w ramach etapu 

zakup i uruchomienie specjalizowanego 
oprogramowania aplikacyjnego do prowadzenia 
2 elektronicznych usług – naboru i śledzenia 
spełniania obowiązku nauki/oświatowego, 
współpracującego z posiadanymi systemami baz 
danych, w szczególności ewidencji ludności i baz 
danych pochodzących z elektronicznych arkuszy 
organizacyjnych i pakietu zarządzania 
gospodarką finansowo-budżetową w oświacie 
gminy Rzeszów, 

zakup 2  serwerów na których posadowione będzie 
część bazodanowa tych usług 

zakup sprzętu komputerowego – 171 zestawów w 
jednostkach oświatowych montowanych w pokojach 
nauczycielskich i sekretariatach do obsługi części 
klienckiej e-usług 

wykonanie infrastruktury LAN w pokojach 
nauczycielskich i sekretariatach połączonej z 
częścią szkieletową sieci MAN 

 

Koszt 3 005 470,00 

II. etap 

Nazwa etapu 
Budowa centrum zarządzania bezpieczną siecią w 

Gminie Rzeszów i Gminie Krasne 

Rozpoczęcie etapu 1 czerwca 2011 

Zakończenie etapu 16 stycznia 2012 

Zadania w ramach etapu 

Poszerzenie istniejącego Centrum zarządzania 
bezpieczną siecią o nowe pomieszczenie, w którym 
zainstalowane zostaną poniższe elementy: 

Switch szkieletowy 
Monitor LCD/klawiatura/switch KVM 
Systemu VOIP - rozbudowa 
Servery Aplikacji Virtual 
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Macierz dla serwerów aplikacji 
System Operacyjny LINUX 
System Operacyjny Windows  
Router Switch ATM 
Stacje Robocze serwisowa 
Stacje Robocza Administracyjne 
Shaper Pasma 
Rozbudowa Sytemu zarządzania siecią SNMP 
Szafy montażowe 19" 
Klimatyzacja pomieszczenia 
Zasilanie Awaryjne Gwarantowane 
Adaptacja pomieszczeń Targowa 1  
Elektryka Centrum Zarządzania Targowa 1 

Koszt 5 472 310,00 

III. etap 

Nazwa etapu 
Budowa szkieletu sieci  

w Gminie Rzeszów i Gminie Krasne 

Rozpoczęcie etapu 17 stycznia 2012 

Zakończenie etapu 15 czerwca 2012 

Zadania w ramach etapu 

Budowa/wykonanie następujących elementów: 
Radiolinia łącząca stacje bazowe 
2 Stacje Bazowe szkieletowe działające w 

częstotliwościach 3.7 GHz oraz 26 GHz 
Zasilanie awaryjne gwarantowane dla każdej ze 

stacji bazowych 
Klimatyzacja pomieszczeń stacji bazowych 
Szafy montażowe 19" 
Maszt antenowy  
podłączenie zasilania pod potrzeby stacji bazowych 

Koszt 2 091 080,00 

IV. etap 

Nazwa etapu 
Budowa infrastruktury sieci dostępowej WiMAX  

w Gminie Rzeszów i Gminie Krasne 

Rozpoczęcie etapu 17 stycznia 2012 

Zakończenie etapu 15 czerwca 2012 

Zadania w ramach etapu 

Instalacja na 61 jednostkach i połączenie z istniejącą 
siecią teleinformatyczną następujących  elementów: 

maszt antenowy 
szafa montażowa 
podłączenie wydzielonego zasilania 
hot spot 
ruter 
swich 
bramki voip 
ups 
pach panele 
listwa zasilająca 
terminal abonencki radiowy 

Koszt 4 148 000,00 

V. etap 
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Nazwa etapu 
Rozbudowa sieci jednostek dostępowych  

w Gminie Rzeszów i Gminie Krasne 

Rozpoczęcie etapu 17 stycznia 2012 

Zakończenie etapu 15 sierpnia 2012 

Zadania w ramach etapu 

Obejmuje zakup i instalację 11 (8 w Rzeszowie i 3 w 
Krasnem) stacji bazowych WiMAX. Stacje te 
zostaną połączone 9 radioliniami na terenie Gminy 
Rzeszów i 3 w Gminie Krasne oraz 1 radiolinią 
łączącą centrum w Rzeszowie z centrum w Krasnem. 

Na stacje bazowe WiMAX składać się będą:  
nadajnik WiMAX 
maszt 
siłownia 
klimatyzacja 
switch 
szafa rack 

Ponadto zakupiony zostanie ruter i gateway ASN 
obsługujący sieć WiMAX zapewniające połączenie 
ze szkieletem sieci. 

 

Koszt  3 152 053,00 

Źródło: Na podstawie wniosku o dofinansowanie 

Łączna wartość wszystkich etapów wynosi 17 868 913,00 zł. Do kosztów projektu należy wliczyć 

również następujące koszty: 

1. przygotowania dokumentacji projektu – studium wykonalności – 65 000 zł – II kw. 2010, 

program funkcjonalno-użytkowy – 65 000 zł – II kw. 2010; 

2. promocja projektu – 40 000 zł – realizowana będzie w I kw. 2011 i w III kw. 2012. 
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